
Klusā ziņojumu sistēma — Beam on Floor
Apgaismotā Beam on Floor ziņojumu sistēma uztur jūsu virtuvi klusu. Tā vietā, 
lai skaļi pīkstētu, ko var apslāpēt fona trokšņi, mūsu trauku mazgājamā mašīna 
skaidri un gaiši informē par mazgāšanas statusu, projicējot punktu uz grīdas. 
Sarkans punkts norāda, ka mašīna darbojas, zaļš — mazgāšana pabeigta. 

Atbrīvojieties no baktērijām uz traukiem ar ExtraHygiene opciju
Iestatot ExtraHygiene opciju, iespējams iegūt maksimāli tīrus traukus. 
Mazgāšanas ciklam tiek pievienota īpaša dezinfekcijas fāze, kuras laikā trauku 
mašīnas temperatūra tiek palielināta līdz 69°, garantējot, ka tiek iznīcinātas 
gandrīz visas uz traukiem esošās baktērijas.

Izcila ūdens darbība ar SatelliteClean 
Ar SatelliteClean, kura sniegums ir trīsreiz labāks par 
standarta, jūsu trauki vienmēr būs nevainojami tīri. 
Pateicoties divkāršajam rotējošajam izsmidzinātājam, 
kas nepārtraukti maina izsmidzināšanas leņķi, pat lieli 
trauki tiek rūpīgi nomazgāti.

Trauku mazgāšana bez minējumiem, pateicoties 
QuickSelect
QuickSelect ir vienkāršākais veids, kā ieslēgt īpaši jums 
pielāgotu trauku mazgāšanas ciklu. Izvēlieties cikla 
laiku, izmantojot slīdni, un pievienojiet papildu iespējas 
ar vienu pieskārienu — vienkāršāk par vienkāršu. Tad 
apsēdieties un ļaujiet mašīnai parūpēties par pārējo. 

Visi piederumi tīri vienā piegājienā ar MaxiFlex
MaxiFlex atvilktne ir veidota tā, lai tajā varētu ievietot 
dažādu formu un izmēru galda un virtuves piederumus. 
Tie var būt lieli vai neparastas formas, taču 
pielāgojamie sadalītāji un dziļā atvilktne ļaus viegli 
izvietot pilnīgi visu.

60 cm, D, 15 kompl., AirDry, 11l ūd.p., MaxiFlex galda pied. atvilktne, 
QuickSelect, 8 pr/4 t°, satelītsmidzinātājspārns, 2 krāsu stars uz grīdas, 
ExtraHygiene/ExtraPower/GlassCare opcijas, Auto-Off, invertora motors, 44 
dB(A)

Uzdrošinieties izmantot atšķirīgus virtuves rīkus

700 MaxiFlex trauku mazgājamās mašīnas atvilktne ļauj jums nodoties 
jaunradei un bez bēdām izmantot dažādus rīkus virtuvē. Sākot ar galda 
piederumu komplektiem un beidzot ar apjomīgiem virtuves piederumiem — jūs 
varat pielāgot izkārtojumu, lai ievietotu daudzus priekšmetus.

Priekšrocības un funkcijas

• Ietilpība, komplekti: 15, saskaņā ar IEC normatīviem 
• XXL RealLife trauku mazgājamās mašīnas ar papildu 10 litru iekšējo ietilpību
• Zems skaņas līmenis: tikai 44 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 
• 8 programmas, 4 temperatūras 
• Programmas: 160 minūtes, 60 minūtes, 90 minūtes, AUTO Sense, Eco, 
Ierīces tīrīšana, Ātrais režīms (30 min), Noskalošana
• FlexiSpray satelītsmidzinātājspārns
• Teksta/simbolu vadības panelis
• Skārienjūtīgs vadības panelis programmu un papildiespēju izvēlei
• Automātiska izslēgšanās
• Silta ūdens pievads līdz pat 60°C
• Atliktā starta iespēja no 1 līdz 24 stundām 
• Atlikušā programmas norises laika indikācija
• "SENSORCONTROL" trauku mazgājamā mašīna
• Ūdens sensors nosaka ūdens netīrības pakāpi un pielāgo patērējamā ūdens 
daudzumu
• Sāls un skalošanas līdzekļa uzpildes indikācijas
• Stars uz grīdas divās krāsās
• Augšējais grozs ar "FlexiLift" sistēmu
• Augšējā groza augstuma regulēšanas iespēja pat tad, ja grozs ir pilnībā 
noslogots
• Augšējais grozs: 2 nolokāmi šķīvju statīvi, 2 nolokāmas statnes glāzēm, 2 
Soft Spikes glāžu turētāji, 6 mīksti vīna glāžu satvērēji, nolokāmi krūzīšu 
plaukti, Electrolux plastmasas rokturi, Side basket handles 
• Apakšējais grozs:4 nolokāmi šķīvju statīvi, Plastic handle 
• Pretnoplūdes sistēma
• Iebūvēšanas izmēri A(min./maks.)xPxD (mm): 820/900 x 600 x 570 
• Invertora motors

Ar MaxiFlex atvilkni, 700.sērijas Iebūvējama 
 trauku mazgājamā mašīna, platumā 60 cm
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Uzstādīšana Iebūvējama
Energoefektivitātes klase D
Trauku ietilpība, komplekti 15
Programmu skaits 8
Temperatūru skaits 4
Žāvēšanas tehnoloģija AirDry tehnoloģija

Mazgāšanas programmas
160 minūtes, 60 minūtes, 90 minūtes, 
AUTO Sense, Eco, Ierīces tīrīšana, 
Ātrais režīms (30 min), Noskalošana

Taustiņu funkcijas
atliktais starts, ExtraHygiene, 

GlassCare, My Time, Ieslēgt/izslēgt, 
programmas izvēle, XtraPower

Programmas norises indikācijas LED displejs

Displeja/indikatoru veids
atliktais starts, programmas, atlikušais 
programmas izpildes laiks, darbības 

kļūdas kods
XXL ietilpība jā
Strāvas vada garums, m 1.6
Augstums, mm 818
Platums, mm 596
Dziļums, mm 550
Ūdens pieslēgums pie aukstā vai karstā
Pretnoplūdes sistēma Preetnoplūdes slēdzis
Izsmidzināšanas ierīces novietojums Griestos

Izsmidzinātāja tips Satelīta
Filtra materiāls Nerūsejošais tērauds
Frekvence 50
Tīkla spriegums, V 220-240
Pieslēguma jauda, W 1950

Uzstādījums/Materiāli
1/2" redukcija, Izejas caurules spailes, 

Aizsardzība no tvaika, Paraugs, 
Augšpusē un sānos kronšteini, 

Noslēgumi malās
FuzzyLogic tehnoloģija Ir
Stars uz grīdas Sarkans un Zaļš
Drošinātājs, A 10
Iekšējais apgaismojums Nav
Ierīces bērnu drošībai Nav
Tīrīšanas veiktspēja 1.13
Žāvēšanas veiktspēja 1.07
Enerģijas patēriņš, kWh 0.86
Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 86

Ūdens patēriņš, l 11
Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 44
Augšējā groza tips Regulējams arī aizpildītā stāvoklī
Grozs virtuves piederumiem Nav

Galda piederumu plaukti nažu turētājs, Maxi Flex atvilktne, 
izņemami sadalītāji

Produkta specifikācija
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