
Rask sjekk
Denne fullt integrerte oppvaskmaskinen har en smart måte å holde deg fullt 
oppdatert på ved å vise statusen på oppvasken. Og Beam-on-Floor-
teknologien projiserer et rødt lys på gulvet så lenge syklusen varer. Når 
oppvasken er klar til å tas ut, skifter lyset til grønt. Enkelt og effektivt.

Still inn sykluser uten anstrengelser med QuickSelect 
QuickSelect tilbyr optimal kontroll over oppvaskmaskinen. Velg syklustiden 
med gilderen og legg til ekstra programmer med én berøring. Deretter ordner 
maskinen resten. Få tilpasset rengjøring når det passer deg. Og skinnende 
rene tallerkener. 

Intensiv oppvask med SatelliteClean®
Opplev upåklagelig maskinoppvask med 
SatelliteClean®. Denne spylearmen har 3x bedre 
dekning enn standard spylearm. Dette fordi den doble 
rotasjonsarmen konstant endrer vinkelen på spylingen. 
Vann kommer inn i alle hjørner. Sørger for en 
fullstendig rengjøring.

Naturlig tørking.
Den nye Airdry- teknologien gir deg perfekt 
tørkeresultat med naturlig lufttilførsel. Døren åpner seg 
automatisk 10 cm ved endt vaskesyklus, som gir 
naturlig tørking med redusert strømbruk.

Intensiv rengjøring. Med SprayZone
Opplev grundig rengjøring med SprayZone. Den utfører rengjøringen tre 
ganger bedre enn standardprogrammer, og rengjør serviset ditt effektivt uten 
behov for forhåndskylling eller bløtlegging. Selv fastbrent mat fjernes i den 
dedikerte sonen. Det er en uanstrengt løsning for vanskelige flekker.

Helintegrert oppvaskmaskin med kapasitet på 13 kuverter. ProClean 
vaskesystem for profesjonell rengjøring av all din oppvask. AutoSense-
programmet tilpasser vann- og energiforbruk ut fra oppvaskens vekt og 
smussnivå. SoftGrip stettglass-holdere. AirDry gir overlegne tørkeresultater. 
Oppvaskmaskinen er også utstyrt med SprayZone.

Ultimat rengjøring. Gjør alt plettfritt
Forvent utrolige resultater med SprayZone-funksjonen. Funksjonen har opptil 
tre ganger bedre rengjøringsevne enn standardprogrammer. Den rengjør 
oppvasken i den dedikerte sonen, og fjerner selv fastbrente rester. Du trenger 
ikke å tenke på skylling eller forhåndsvask.

Fordeler og Egenskaper

• Oppvaskmaskin med XXL kapasitet
• Auto Off-funksjon
• Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
• Fargeindikator med to farger
• Tørkesystem: AirDry Technology
• Utsatt Start: 1 til 24 timer 
• Bestikkurv 
• Vannsensoren 
• Aqua Control tilkoblingsslange
• Overflomssikring
• Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
• ProClean Satellite spray arm
• ProWater-system med ekstra spylearm i taket
• Glidehengsel for fleksibel montering
• Høyderegulerbar overkurv, også når den er full 
• Øvre kurv med: 2 nedfellbare hyller, 2 Foldable wires for glasses, 2 Soft 
Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, Plastic handle AEG, 
Side basket handles
• Nedre kurv med: 4 foldable plate racks, Plastic handle, Spray Zone
• Programmer: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, 
Machine Care, Quick 30 Minutes
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Serie 8000
Installering Helintegrert, leveres uten front
Utvendige mål HxBxD (mm) 818x596x550
Mål innbygging (mm) 820-900x600x570
Dørfarge INGEN
Kapasitet kuverter 13
Dørmonteringssett Nei
For bestikk Bestikkurv
QuickSelect Level 3
SprayZone Ja
SoftGrip 6 SoftGrip holdere
Antall SoftSpikes holdere 2
Ant.program 7
Ant.temperaturer 4
BeamOnFloor Rød&Grønn
Innvendig belysning No
Energiklasse D
Lydnivå dB(A) 44
Lydnivåklasse B
Rengjøringsevne, indeks 1.121
Tørkeevne 1.061
Energiforbruk/100 sykluser (kWt) 84
Vannforbruk pr. syklus, liter 10.5
Type monteringsskinner Sliding
Tilkoblingseffekt, w 1550-2200

Sikring(A) 10
Lengde på kabel (m) 1.6
Lengde på utløpsslangen (cm) 180
Lengde på inntaksslangen (cm) 180
Type inntaksslange Aqua Control
Overflomssikring PERMASAFE
Vanntilkobling Cold or hot
Øvre spray Tak sprayarm
Nedre spylearm Satellite spray arm with Spray Zone
Alternativer GlassCare, SprayZone, XtraPower
PVC-fri Nei

Hjul/ben 2 justerbare ben + 1 justerbart ben i 
front, justerbare 0 - 8 cm

Høyde dørpanel (mm) 670-820
Vekt dørpanel (kg) 1,5-10,0
Programindikator LED Display
EAN-kode 7332543671892
PNC 911 434 548
WiFi Nei

Produktspesifikasjon
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