
Indvendigt lys for fuldt overblik
Få tjek på alt med vores automatiske indvendige lys. Den lyser indvendigt i din 
opvaskemaskine, så du har et tydeligt overblik. Det gør isætning og udtagning 
nemt.

Fuld dækning med SatelliteClean 
Dit service kommer pletfrit ud med SatelliteClean med 
tre gange bedre resultat end standarden. Takket være 
den dobbeltroterende arm, som hele tiden ændrer 
spulevinkel, rengøres selv stort køkkengrej grundigt.

Dræb bakterier på dit service med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene funktionen giver dig maksimal rengøring. Den omfatter en kraftig 
skylningshygiejne, der opvarmer opvaskemaskines temperatur til 69°C. Dette 
dræber stort set alle bakterier på dit service.

Sarte glas beskyttet med SoftGrips og SoftSpikes
Med SoftGrips og SoftSpikes behøver du ikke længere 
at bruge tid på at vaske sarte glas op i hånden. Det 
bløde materiale holder forsigtigt glassene sikkert på 
plads og beskytter dem mod revner og brud.

Kvalitets opvaskemaskine i hvid til den energibeviste forbruger - med høj 
kapacitet, indvendig belysning samt GlassCare, der beskytter dine sarte glas. 
Lydniveauet er særdeles lavt, og ExtraHygiene-funktionen, som opvarmer 
temperaturen til 69°C fjerner alle bakterier. Føres hos udvalgte forhandlere.

GlassCare, uovertrufne resultater
Dine glas holdes sikre og funklende med 700 GlassCare-opvaskemaskinen. 
Vores unikke SoftGrips og SoftSpikes holder glassene skånsomt på plads i 
øverste stativ. GlassHolder tager skånsomt hånd om høje glas i nederste 
stativ.

Fordele og funktioner

• XXL inderkar og Satellite spulearm
• AutoSluk
• Symbol baseret betjeningspanel
• Touch betjening for programvalg og funktioner
• Display med resttidsvisning
• TimeBeam® - resttidsindikation på gulvet
• Indvendig belysning
• EnergySmart™ Sensorstyret mængde- og vandautomatik
• med AirDry lufttørring
• XtraDry funktion
• Udskudt start fra 1 - 24 timer
• MaxiFlex ekstra dyb bestikbakke
• AutoFlex program
• MyFavorite - aktiver dit favoritprogram med ét tryk
• TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
• Glasprogram
• SoftGrips glasholder i underkurven
• Vandsensor
• Høj indbygget sikkerhed mod lækage af vand
• Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip 
• Indikator for salt og afspænding
• Satellite spulearm
• Ekstra spulearm øverst
• Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
• Overkurv: 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. 
SoftSpikes, 6 vinglasstøtte med SoftGrips, Opklappelige kophylder, Rustfrit 
stål håndtag
• Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenpinde, 4 SoftGrips, Rustfrit stål 
kurvehåndtag
• Opvaskeprogrammer: 89 minutter 60°C, AutoFlex 45-70°C, Økonomi 50°C, 
FlexiWash, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, Maskinrens, Kvik+ 60°C, Skyl
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Serie/Tema 800 PRO
ProClean/RealLife/MaxiFlex XXL
Farve, front Hvid
Energiklasse D
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 40
Opvaskeevne, indeks 1.121
Tørreevne, indeks 1.061
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.86
Energiforbrug 100 cykl., kWh 86
Vandforbrug pr. gang, liter 11
Antal standardkuverter 15
Antal programmer 9
Antal temperaturer 5
DoorFitKit -
Bestikbakke/Bestikkurv MaxiFlex bestikbakke
QuickSelect -
SprayZone -
SoftGrips Ja, 6 stk. holdere
SoftSpikes Ja, 2 rk.
Aktuel programstatus Display, visning op til 3 cifre
Resttidsindikator på gulv Ja, TimeBeam hvid
Indvendig belysning Ja

Tilvalgsfunktioner HygiejnePlus, MyFavorite, 
TimeManager, XtraDry

Øverste overbrusningstype Spulearm
Øverste spulearm Standard
Nederste spulearm Satellite
Oversvømmelsessikring Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning Kold eller varm
Installation til underbygning
Installationsmål, min-max HxBxD mm 820-880x600x570
Lågehøjde, mm, min-max Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg Underbyg / Ikke relevant
Lågehængsling Standard hængsel
Udvendige mål, HxBxD, mm 818x596x570
El-tilslutning, amp. 10

Hjul/stilleben
2 justerbare stilleben foran + 1 
justerbart stilleben bagtil,  Kan 

justeres mellem 0 og 6 cm.
Tilgangsslange, materiale Aqua control
Tilgangsslange, længde cm 180
Afløbsslange, længde cm 180
Ledningslængde, m 1,6
Tilslutningseffekt, 230V, W 1550-2200
Produktnummer 911 447 359
EAN 7332543781782
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