
Instalação PerfectFit, sem necessidade de cortar o rodapé
O sistema de dobradiça deslizante PerfectFit simplifica a instalação da 
máquina de lavar loiça. É compatível com todas as alturas de nicho de 
máquina e evita cortes no rodapé. É adequado para qualquer cozinha 
moderna.

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.

Sistema QuickSelect, ciclos à medida sem esforço
O sistema QuickSelect oferece o controlo ideal sobre a 
máquina de lavar loiça. Escolha a duração do ciclo com 
o controlo deslizante e adicione as opções de cuidado 
extra que pretende com um simples toque. A máquina 
fará o resto por si. Desfrute de uma lavagem da loiça 
totalmente personalizada e de

Beam on Floor, avisa-o se a máquina já terminou a 
lavagem
Esta máquina de lavar loiça totalmente integrada está 
equipada com uma tecnologia que lhe permite manter-
se totalmente atualizado relativamente ao status de 
funcionamento. A tecnologia Beam-on-floor projeta 
uma luz vermelha no chão enquanto o ciclo ainda está 
em progresso. E quando está pronta para

Braço satélite aspersor, limpeza potente e 
minuciosa
Loiça impecavelmente lavada com o braço satélite 
aspersor. Este braço aspersor oferece um alcance até 
três vezes superior quando comparado com um 
standard, o que se deve à sua dupla rotação que muda 
o ângulo dos jatos de água. Assim, a água chega a 
cada canto, para uma lavagem completa.

Máquina de lavar loiça de encastrar com Display QuickSelect e capacidade 
para 13 talheres, Secagem AirDry, Sistema AutoOff com 7 programas a 3 
temperaturas, Sistema de lavagem com SatelliteClean®, AutoSensor, Motor 
Inverter, SoftSpikes, Temporizador, Nível de ruído 46 dB(A), Porta deslizante

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: Totalmente integrável 
• Máquina de lavar loiça para instalação em altura
• Braço satélite ProClean
• Painel Texto/Símbolos
• Auto-Off - desliga-se automaticamente
• Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
• Início diferido 1h a 24h
• Indicador do tempo residual
• 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:  Indicador luminoso no chão com duas cores, Alarme 
Sonoro, Início diferido 1h-24h, Fase de secagem, GlassCare, Machine Care, 
Programa selecionado, Abrilhantador, Sal, Extra poderoso
• Beam on floor com 2 cores (vermelho e verde)
• Cesto superior ajustável com carga
• Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas, Pegas coloridas em 
plástico
• Cesto inferior:  2 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico
• Cesto de talheres
• Segurança contra inundações Aqua-Control
• Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/880 x 600 x 550 
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 de encastrar para 13 talheres
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Instalação Totalmente integrável
Número máximo de serviços de loiça 
(UE 2017/1369) 13

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

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 46

Nº de Programas 7
Número de Temperaturas 4

Programas de lavagem
160 Minutos, 60 Minutos, 90 Minutos, 
AUTO Sense, ECO, Manutenção da 

máquina, Rápido 30 Minutos

Funções
Início diferido, GlassCare, 

Ligar/Desligar, Seleção de programa, 
Restaurar, XtraPower

Sistema QuickSelect Sím, com duas funções
Tipo de cesto superior Ajustável à carga total
Material da tubagem Inox
MaxiFlex Não
Arrumação de talheres Cesto de talheres
Iluminação interior Não
Motor Inverter
SoftGrips Não
SoftSpikes Não
Abertura automática da porta Sim

Desligar automático Sim

Opções cesto superior Suporte rebatível para chávenas, 
Pegas coloridas em plástico

Opções do cesto inferior 2 suportes para pratos rebatíveis, 
Pega em plástico

Braço aspersor superior Braço aspersor standard
BeamOnFloor Vermelho&Verde
Proteção contra inundações Aqua Stop
Movimento -dobradiças duplas Deslizante
Instalação em altura Sim
Voltagem, V 220-240
Frequência, Hz 50
Dimensões (AxLxP), em mm 818x596x550
Comprimento do cabo, (m) 1.5
Ligação (W) 1950
PNC 911 536 514
EAN 7332543761753
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