
QuickLift-kurven justerer højden, så det er nemt at nå fade og tallerkner
Sæt servicet i og tag det ud uden besvær med QuickLift-kurven. Selv når 
kurven er helt fyldt med store ting, kan du justere højden med QuickLift-
systemet, så du nemt kan nå dit service.

Vandet når ud i hver en krog med Dual Spray Arm
Hvert glas og al service dækkes af de to roterende spulearme. Sprinklerne 
sørger for, at vandet når ud i hver en krog, så dit service kommer skinnende 
rent ud. Gælder både øverste og nederste kurv.

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.

Naturligt inspireret tørring
Vores nye AirDry-teknologi benytter naturlig lufttørring 
til slut. Den åbner lugen med 10 cm til slut i 
programmet, indtil du tager tingene ud. En naturlig 
måde til maksimal tørring og mindre elregninger. 

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.

45 cm XXL opvaskemaskine i hvid med plads optil 9 standard kuverter. 
Opvaskemaskinen har Dual Spray Arm der gør, at du altid opnår en perfekt 
opvask. Med AirDry sikres ligeledes gode tørreresultater på en naturlig og 
energibesparende måde.

Sæt din tillid til hjørne til hjørne rengøring
600 SatelliteClean® opvaskemaskinens spulearm vasker alt pletfrit. Vores 
teknologi har tre gange bedre spuling i forhold til standarden, selv tætstablede 
ting vaskes grundigt. Pletfrit service uden striber og pletter. 

Fordele og funktioner

• AutoSluk
• Symbol baseret betjeningspanel
• med AirDry lufttørring
• Udskudt start fra 1 - 24 timer
• Bestikkurv
• 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 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag
• Underkurv: 2 rk. nedfældelige tallerkenpinde, Farvet håndtag i plast
• Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 60 minutter, 90 minutter, AUTO Sense, 
Økonomi, Maskinrens, Kvikprogram 30 min, Skyl
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Serie/Tema 600 PRO
Farve, front Hvid
Energiklasse E
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 46
Opvaskeevne, indeks 1.121
Tørreevne, indeks 1.061
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.704
Energiforbrug 100 cykl., kWh 70
Vandforbrug pr. gang, liter 9.9
Antal standardkuverter 9
Antal programmer 8
Antal temperaturer 4
DoorFitKit -
Bestikbakke/Bestikkurv Bestikkurv
QuickSelect -
SprayZone -
SoftGrips -
SoftSpikes Ja, 2 rk.
MaxiFlex -
Aktuel programstatus LED (Kontrollamper)
Resttidsindikator på gulv -
Indvendig belysning -
Tilvalgsfunktioner ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Øverste overbrusningstype Ingen

Øverste spulearm Satelite
Nederste spulearm Satellite
Oversvømmelsessikring Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning Kold eller varm
Installation til underbygning
Installationsmål, min-max HxBxD mm 820-880x450x570
Lågehøjde, mm, min-max Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg Underbyg / Ikke relevant
Lågehængsling Standard hængsel
Udvendige mål, HxBxD, mm 818x446x575
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 150
Afløbsslange, længde cm 150
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W 1950
Produktnummer 911 084 023
EAN 7332543732661
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