
Máxima secagem, mínimo consumo de energia
A nova tecnologia Airdry permite-lhe maximizar a 
performance de secagem através do fluxo de ar. A 
porta abre automaticamente cerca de 10cm quando o 
ciclo está na última fase e as lavagens estão 
concluídas. Assim, a sua loiça seca naturalmente e é 
reduzido o consumo energético.

Programa Glass 45º, limpa os seus copos com 
especial cuidado
O programa especial para copos oferece resultados de 
lavagem perfeitos enquanto protege os seus copos e 
loiça mais delicados, de cristal e porcelana.

SoftGrips e SoftSpikes, lave os copos mais 
delicados com segurança
Os seus copos delicados podem ser lavados da forma 
mais segura graças à aos SoftGrips e SoftSpikes AEG 
que suportam perfeitamente os seus copos, 
protegendo-os de eventuais danos.

Máquina de lavar loiça ProClean de 60 cm com capacidade para 15 talheres e 
3º tabuleiro para talheres, Motor Inverter, Display LCD Gráfico, AutoOff, 7 
programas a 5 temperaturas, AutoSensor, TimeSaver, SoftSpikes e SoftGrips, 
Nível de Ruído: 44 dB(A), Sistema de Secagem AirDry, Branco

Braço satélite aspersor cobertura total, de canto a canto
A loiça mais empilhada ou de maior dimensão deve ser lavada com uma 
aspersão que alcance cada canto da cuba da máquina. O braço satélite 
aspersor das máquinas de lavar loiça AEG garante que a água atinge todas 
as zonas da cuba da máquina de lavar loiça e a carga. Mesmo os itens mais 
próximos ou empilhados ficam bem lavados.

Product Benefits & Features

• Instalação: Livre instalação 
• Capacidade XXL
• Programa Vidros
• Sistema ProWater - 5 níveis de aspersão
• Braço satélite ProClean
• Painel Texto/Símbolos
• Painel com símbolos
• Auto-Off - desliga-se automaticamente
• Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
• Início diferido 1h a 24h
• Indicador do tempo residual
• Deteção de carga Sensorlogic
• Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o 
consumo de água 
• Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
• Indicadores LED:  Início diferido 1h-24h, Fase de secagem, Fim, Extra 
Higiene, Programa selecionado, Abrilhantador, Fase de enxaguamento, Sal, 
Time Saver, Fase de lavagem, Extra seco
• Cesto superior ajustável com carga
• Cesto superior: 2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras rebatíveis para copos, 
2 Soft Splikes, 6 Soft grips para copos de vinho, Suporte rebatível para 
chávenas, Pega sem inox AEG
• Cesto inferior:  2 suportes para pratos rebatíveis, Pega inox
• Gaveta de talheres sem pega inox
• Segurança contra inundações Aqua-Control
• Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/850 x 600 x 570 
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Instalação Livre instalação
Número máximo de serviços de loiça 
(UE 2017/1369) 15

Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) D

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 48

Nº de Programas 7
Número de Temperaturas 5

Programas de lavagem
30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO, 
Extra Silencioso, Vidros 45º, Intensivo 

70º, PRO ZONE

Funções
Início diferido, OK/Início, 

Ligar/Desligar, Opções, Seleção de 
programa

Sistema QuickSelect Não
Tipo de cesto superior Ajustável à carga total
Cavidade XXL Sim
Material da tubagem Inox
MaxiFlex Não
Arrumação de talheres Gaveta de talheres sem pega inox
Iluminação interior Não
Motor Inverter
SoftGrips 6 estabilizadores SoftGrips
SoftSpikes 2 suportes SoftSpikes

Abertura automática da porta Sim
Desligar automático Sim

Opções cesto superior

2 prateleiras rebatíveis, 2 prateleiras 
rebatíveis para copos, 2 Soft Splikes, 

6 Soft grips para copos de vinho, 
Suporte rebatível para chávenas, 

Pega sem inox AEG

Opções do cesto inferior 2 suportes para pratos rebatíveis, 
Pega inox

BeamOnFloor Não
Proteção contra inundações Aqua Stop
Movimento -dobradiças duplas Normal
Instalação em altura Não
Voltagem, V 220-240
Frequência, Hz 50
Dimensões (AxLxP), em mm 850x596x610
Comprimento do cabo, (m) 1.6
Ligação (W) 1950
PNC 911 414 376
EAN 7332543539949
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