COMFORTLIFT®
TILT UW VAAT NAAR
EEN HOGER NIVEAU
De nieuwe AEG ComfortLift® vaatwasser is de
eerste vaatwasser waarbij de onderste korf - met
belading - bij het uitrijden vanzelf omhoog komt.
Zo kunt u, zonder te bukken, efficiënter uitladen en
doeltreffender inladen. Met ComfortLift® brengen
we de vaat naar een heel nieuw niveau.

WORLD’S
FIRST

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
FSK93800P
COMFORTLIFT®

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
FSE62800P
COMFORTLIFT®
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–– Comfortlift® vaatwasser: de eerste ter wereld
die de onderste korf naar omhoog laat komen
–– ProClean™ vaatwasser voor superieure
reiniging met minimaal energieverbruik
–– XXL capaciteit – meer ruimte dan elke andere
vaatwasser
–– Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
voor maximaal waterbereik
–– 8 programma's, 5 temperaturen
–– Water- en energieverbruik: 11 liter, 0.857 kWh
bij Eco 50°C
–– Startuitstel tot 24 uur
–– TimeBeam®, projecteert de resterende tijd
op de vloer
–– Sensorlogic watersensor
–– In hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading
–– AutoOff functie
–– Schuifscharnieren voor flexibele installatie
–– Warmwateraansluiting tot 60°C
–– AquaControl
–– Inverter motor met 10 jaar garantie
–– ExtraSilent: extreem stil programma 37 dB
–– TimeSaver-functie om de cyclusduur met
50% te verminderen
–– Extra Hygiëne optie
–– AirDry technologie met AutoDoor systeem
–– Meertalig LCD
–– Stilste vaatwasser van Nederland
–– Premium rails voor bovenkorf en besteklade

–– ComfortLift® vaatwasser: de eerste ter wereld
die de onderste korf naar omhoog laat komen
–– ProClean™ vaatwasser voor superieure
reiniging met minimaal energieverbruik
–– XXL capaciteit – meer ruimte dan elke andere
vaatwasser
–– Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
voor maximaal waterbereik
–– 6 programma's, 4 temperaturen
–– Water- en energieverbruik: 11 liter, 0.961 kWh
bij Eco 50°C
–– Startuitstel tot 24 uur
–– BeamOnFloor indicator, twee kleuren
–– Sensorlogic watersensor
–– In hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading
–– AutoOff functie
–– Schuifscharnieren voor flexibele installatie
–– Warmwateraansluiting tot 60°C
–– AquaControl
–– Inverter motor met 10 jaar garantie
–– ExtraSilent: extreem stil programma 42 dB
–– TimeSaver-functie om de cyclusduur met
50% te verminderen
–– Extra Hygiëne optie
–– AirDry technologie met AutoDoor systeem
–– 3-digit display

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm):
820-900 x 600 x 570

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm):
820-900 x 600 x 570

Aansluitwaarde (W):
1550-2200

Aansluitwaarde (W):
1550-2200

€ 1.799,-

€ 1.499,Prijzen inclusief 21% btw.

