Máquina de lavar loiça de 60 cm para 13 talheres
FFB53620ZW

Carregue a sua máquina de lavar loiça como quiser
As avançadas máquinas de lavar loiça da AEG permitem-lhe costumizar
completamente os compartimentos do interior. Compartimentos com grelhas
dobráveis e cestos ajustáveis, para que todas as formas e tamanhos sejam
perfeitamente acomodados.

Máquina de lavar loiça de 60cm com capacidade para 13 Talheres, 5
programas e 4 temperaturas, Soft Spikes, Sistema de Secagem AirDry, Motor
Inverter, Branco, Nível de Ruído 46 dB(A)

Product Benefits & Features
Lavagem rápida e eficiente em apenas 30 min
Esta máquina oferece-lhe resultados de lavagem
perfeitos de forma rápida, graças ao programa 30
minutos que lava a 60 graus

Início diferido, programe o ciclo para iniciar quando
lhe convém
Escolha a hora a que a máquina de lavar loiça inicia.
Com a função de Início Diferido, pode carregá-la
quando quiser e programar a hora de início em função
do seu horário. Pode atrasar o início até 24 horas.

AutoSense, adapta o ciclo para um consumo
eficiente
Os sensores avançados nas máquinas de lavar loiça
AEG permitem ajustar automaticamente o tempo, a
temperatura e a água utilizada, em função de cada
carga. Então é possível personalizar os ciclos para
conseguir os melhores resultados de limpeza a cada
lavagem.

• Instalação: Livre instalação
• Programa Vidros
• 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, Porta aberta, Fase de secagem,
Fim, Programa selecionado, Abrilhantador, Fase de enxaguamento, Sal, Time
Saver, Fase de lavagem, Extra seco
• Cesto superior ajustável com carga
• Cesto superior: 2 Soft Spikes Vermelhos, 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

Máquina de lavar loiça de 60 cm para 13 talheres
FFB53620ZW
Product Specification
Instalação
Número máximo de serviços de loiça
(UE 2017/1369)
Classe de eficiência energética
(Regulamento (UE) 2017/1369)
Emissão de ruído aéreo (UE
2017/1369)
Nº de Programas
Número de Temperaturas
Programas de lavagem
Funções
Sistema QuickSelect
Tipo de cesto superior
Material da tubagem
MaxiFlex
Arrumação de talheres
Iluminação interior
Motor
SoftGrips
SoftSpikes
Abertura automática da porta
Desligar automático

Livre instalação
13
D
49
5
4
30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, ECO,
Copos 45°, Intensivo 70º
Início diferido, Ligar/Desligar, Opção,
Seleção de programa, Início
Não
Ajustável à carga total
Inox
Não
Cesto de talheres
Não
Inverter
Não
2 suportes SoftSpikes
Sim
Sim

Opções cesto superior
Opções do cesto inferior
BeamOnFloor
Proteção contra inundações
Movimento -dobradiças duplas
Instalação em altura
Voltagem, V
Frequência, Hz
Dimensões (AxLxP), em mm
Comprimento do cabo, (m)
Ligação (W)
PNC
EAN

2 Soft Spikes Vermelhos, Suporte
rebatível para chávenas, Pegas
coloridas em plástico
2 suportes para pratos rebatíveis,
Pega em plástico
Não
Aqua Stop
Normal
Não
220-240
50
850x600x625
1.5
1950
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