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Basispakke Veil 38640 kr Nå 19990 kr

Denne ovnen gir deg samme fleksibilitet som travle
kokker krever. Den har en XXL ovnsromkapasitet, et
av markedets største stekebrett og opptil 5
hyllehøyder.

Takket være UltraFanPlus oppvarmingssystem
med ekstra stor vifte vil rettene få en helt jevn
tilberedning, uansett hvor i ovnen du plasserer dem.

Glasset i ovnens dør er enkelt å rengjøre. Du kan
helt ta av døren og det innvendige glasspanelet for
å rengjøre det.

Ovn EKB100X

Det er enkelt å oppnå de aller beste grillresultatene,
selv for små retter, hurtig og lett med grillen med de
to kretsene.

Se hvordan topplaget av lasagnen din bobler og
blir brun og stekeskorpen på kyllingen din får den
helt riktige fargen. Med godt plassert belysning
inne i ovnen vet du når smaken på rettene dine er
perfekte. Den flotte tilberedingen din blir godt
belyst.

Å rydde opp etter tilberedning er problemfritt med
denne ovnen. Grillelementet kan foldes ned for å gi
deg ekstra plass, og dermed er det enkelt å komme
til for å gjøre rent. I tillegg er det enkelt å fjerne
hyllestøttene for mer plass og komfort ved
rengjøring. Få skinnende resultater på en mer
behagelig måte.

Farge Rustfritt stål med AntiFingerPrint Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 600x560x550
Displayfarge No Ovnsvolum, brutto/netto (liter) 72 / 72
Ovnsrengjøring Clean-emalje Temperaturintervall 50°C - 275°C
Energiklasse A Total tilkoblingseffekt (W) 2780
Mikrobølgeeffekt (W) Sikring (A)

Fleksibiliteten som travle kokker krever×

Bruk hver eneste millimeter av innvendig plass – alt
vil få en jevn tilberedning

×

En glassdør som er enkel å rengjøre×

Power-grilling×

Ovnslys for perfekt synlighet av maten×

Raskere, enklere rengjøring×

Multifunksjonsovn med ekte
varmluft

×

Betjening med brytere×

Øvre varmelement kan flyttes for
enklere rengjøring

×

Kjølevifte×

Enkel rengjøring av ovnsdøren×
Dørlås×



Basispakke Veil 38640 kr Nå 19990 kr

Slipp talentet ditt løs, og dra nytte av en hastighet
og presisjon som brukes av profesjonelle kokker.
Induksjonsteknologi muliggjør øyeblikkelige og
presise varmejusteringer.

Takket være denne koketoppens profesjonelle
induksjonsteknologi blir overflaten aldri varm. Søl
brenner seg derfor ikke fast, og toppen lar seg
enkelt rengjøre med ved å tørke av den.

Få fart på matlagingen med denne platetoppens
booster-funksjon. Det gir deg en ekstra gnist av
energi som gjør at du raskt når de høyeste
temperaturene.

Platetopper HOI620S

Takket være den smarte induksjonsteknologien,
varmes platetoppens varmesoner bare opp når det
står en gryte på dem. Og så snart gryten er fjernet,
deaktiverer den seg selv.

Med denne platetoppen vet du alltid nøyaktig hvilke
soner som fremdeles er varme, takket være
restvarmeindikatorene, som på en smart måte
avslører hvor varmen befinner seg.

Denne platetoppen er veldig enkel å installere. Bare
plugg den inn for et meget raskt oppsett. I løpet av
meget kort tid er toppen installert og klar til bruk.

Type koketopp Induksjon Bredde 60 cm
Rammetype Ingen ramme Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 60x560x490
Installasjon Snap In-system Betjening Touch
Total tilkoblingseffekt (W) 6600 Sikring (A) No
Volt (V) 220-240 Strømkabel, lengde (m) Yes, 1.6

Hurtighet og presisjon for appetittvekkende
kreasjoner

×

Kan alltid tørkes ren – takket være
induksjonsteknologien

×

Spar tid ved umiddelbart å nå høye temperaturer×

En varmesone som bare varmes opp når det står
en gryte på den

×

Vit til enhver tid nøyaktig hvilken sone som
fremdeles er varm

×

Plug in og start tilberedningen×

Touch-betjening×
Induksjonssoner med booster×
Restvarmeindikator: Digitalt, 7
trinn

×

Trygg koketopp: Automatisk
utkobling

×

Barnesikring×
Tastelås×

Snap In-system for svært enkel
installasjon

×



Basispakke Veil 38640 kr Nå 19990 kr

Takket være det integrerte systemet i 300
LowFrost-kjøleskapet med fryser har det aldri vært
enklere å være fri for is. Systemet minsker
frostoppbygging slik at du slipper å avrime fryseren
så ofte.

Nyt smakfulle grønnsaker med Humidity Control-
skuffen. Ved å styre luftfuktigheten, skaper det det
beste miljøet for matlagring. Lukking av
ventilasjonen skaper det ideelle stedet for
oppbevaring av urter og grønnsaker, mens åpning
av ventilasjonen gir optimal lagring.

Integrert kombiskap ENN2801EOW

Internal Touch Controls (interne
berøringskontroller) gir enkel styring av temperatur
og innstillinger. Du kan gjøre raske endringer med
bare et tastetrykk. I tillegg gir temperaturdisplayet
øyeblikkelig tilbakemelding om de gjeldende
innstillingene.

FastFreeze-systemet fryser ferske matvarer
raskere så vitaminer, tekstur, smak og alle sunne
kvaliteter bevares bedre.

Installering Integrert / Sliding Door Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 1780x560x550
Luftsirkulasjon Ingen Produktmål, HxBxD (mm) 1772x540x549
Avriming fryser Manuell Kjøleteknologi Statisk
Nettovolum, kjøl/frys (liter) 196 / 72 Energiklasse (2010/30/EC) A+
Lydnivå (dB) 36 Innfrysningskap./døgn (kg) 4

Lenger mellom hver tining×

Fuktighetskontroll for friske grønnsaker×

Uanstrengt temperaturstyring×

Bevar den perfekte teksturen med FastFreeze×

Touch-betjening og LED-
indikasjon

×

FastFreeze hurtiginnfrysning×

Kjøleskapsbelysning: 1,
Innvendig LED, Sidevegg

×

Fryseskuffer: 3 full bredde,
Gjennomsiktig plast

×

Glasshyller i frysedel×



Basispakke Veil 38640 kr Nå 19990 kr

Lufttørkingsteknologien fullfører hver
oppvasksyklus med en frisk luft. Døren blir satt på
gløtt under den siste del av tørkingen uten at man
trenger å løfte en finger. Naturlig luft kan sirkulere
inne i maskinen, og tørker tallerkenene og bestikket
fullstendig.

Det intensive programmet sikrer en effektiv og
kraftig rengjøring av selv den mest skitne
oppvasken. Dette takket være en vannstråle på
70°C.

Integrerte oppvaskmaskiner ESL5205LO

For mindre mengder oppvask er dette 30-minutters
hurtigvaskeprogrammet en tidsbesparende
løsning som gir perfekte vaskeresultater.

Takket være Starttidsforvalg-funksjonen, kan du
programmere oppvaskmaskinen til å starte neste
syklus innenfor tre timer.

Dørfarge Ingen Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 820-880x600x550
Hengsler Sliding Energiklasse (2010/30/EC) A+
Antall kuverter (2010/30/EC) 13 Lydnivå (dB) 49
Antall programmer 5 Type inntaksslange Aqua Control
Lengde på inntakslange 150 cm Lengde på avløpsslange (mm) 150

Åpner døren for å tørke tallerkener×

Effektiv rengjøring av selv den mest skitne
oppvasken

×

Rask og effektiv ytelse×

Få mer frihet – utsett starten på syklusen i tre
timer

×

5 programmer, 4 temperaturer×
Betjeningspanel med symboler×
Tørkesystem: AirDry Technology×
Utsatt Start: 3 timer×

Bestikkurv×
Programmer: Eco 50°, Intensive
70°, Normal 65°, QuickPlus 60°,
Rinse & Hold

×

Water Stop-system×
Overflomssikring×

Indikator for påfyll av salt og
skyllemiddel

×

Høyderegulerbar overkurv×
Øvre kurv med: Nedfellbare
kopphyller

×

Nedre kurv med: Faste
tallerkenrekker

×



Tilvalg

Med 600 SurroundCook® Oven blir alt fra sprøstekt
kylling til delikate marengs jevnt tilberedt. Ovnen vår
sørger for at den interne temperaturen er helt jevn.
Dette fordi viften sirkulerer luft og varme i hele
ovnen. Dermed trenger du ikke lenger å vende retter
eller justere stekebrettet.

Nyt jevn tilbereding med ekte varmluft. En ekstra
oppvarmingsring betyr at du kan steke jevnt over 3
nivåer. Perfekt for å lage de saftigste kakene og
overdådige paier.

Å holde ovnen som ny er ikke vanskelig med den
smarte pyrolytiske rengjøringsfunksjonen. Dette
selvrensende systemet varmer opp ovnen til en
temperatur som gjør at fett og andre rester
forvandles til aske. Det betyr at du bare trenger å
tørke av bunnen. Tenk aldri på skrubbing igjen.

Ovn CKP700X

Tilvalg 3500 kr | Veil 12527

LED-displayet antyder riktig temperatur basert på
matlagingsfunksjonen du velger. Du trenger derfor
ikke å gjette hvilken temperatur som passer best
for retten. Du kan fortsatt justere temperaturene
manuelt, og angi tid for start og stopp.

Matlagingssystemet vårt sirkulerer varme gjennom
hele ovnen, og sørger for at alt tilberedes jevnt.
Uten at du trenger å vende maten. Teknologien vår
sørger for at ovnen blir raskere varm og sparer
både tid og strøm.

Utvid smakens deilige verden med XL-stekebrettet,
som gjør at du kan steke mer om gangen. Det er på
tide å perfeksjonere myke cupcakes til
ettermiddagsteen eller en salig kjøttpudding med
venner. Mer plass betyr mer effektiv matlaging.

Farge Rustfritt stål Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 600x560x550
Displayfarge Hvit Ovnsvolum, brutto/netto (liter) 72 / 72
Ovnsrengjøring Pyrolyse Temperaturintervall 30°C - 300°C
Energiklasse A+ Total tilkoblingseffekt (W) 3490
Mikrobølgeeffekt (W) Sikring (A) 16

Rettene dine, alltid fantastiske×

Jevn tilberedning med ekte varmluft×

Pyrolytisk rengjøring for vedvarende gjenskinn×

LED-timer displayet setter den beste temperaturen×

Rask og effektiv, jevn tilbereding×

Bak mer samtidig med XL stekebrett×

Multifunksjonsovn med ekte
varmluft

×

Display med timer, tidtaker og
start-stop-automatikk

×

Utrekkbare brytere×
2 pyrolyseprogrammer×
Viften stopper når døren åpnes×

Ovnslys som automatisk slås på
når man åpner døren

×

Elektronisk temperaturregulering×
Automatisk sikkerhetsfunksjon
slår ovnen av

×

Påminnelse om rengjøring×
Restvarmeindikator×

Easy Entry ovnsstiger×
Kjølevifte×
Enkel rengjøring av ovnsdøren×
Funksjonssperre×
Dørlås×



Tilvalg

Bridge-funksjonen på induksjonstoppen gir deg
muligheten til å kombinere to separate kokesoner
for å lage en stor sone. Med temperatur- og
tidsinnstillingene automatisk justert, er den ideell
for plancha'er eller avlange gryter.

XL Triple Zone har plass til et bredt utvalg av gryter
og stekepanner. Den ekspansive overflaten passer
til tre ulike størrelser, fra 125mm til 320mm. Du kan
oppnår nøyaktig, rask og behagelig matlaging.

Hob2Hood-teknologi betyr at platetoppen
automatisk styrer innstillinger på ventilatoren. Når
du lager mat, justerer viften seg etter ulike
temperaturendringer du gjør. Den vil også justeres
automatisk dersom du setter på flere soner. Du kan
dermed fokusere mindre på innstillingene, og heller
konsentrere deg om matlagingen.

Platetopper HOB850MF

Tilvalg 2900 kr | Veil 15860

Juster innstillingene jevnt og enkelt med den
responderende glidekontrolleren. Den lar deg slå
varmen opp eller ned med stor nøyaktighet. Gryter
og stekepanner får den riktige varmen, på nøyaktig
riktig tidspunkt.

Hold platetoppen ren når du tilbereder mat.
Induksjonsteknologien sørger for at områdene
rundt kokesonen holder seg kalde, selv når du lager
mat ved høye temperaturer. Du kan fjerne søl fra
matlagingen trygt og enkelt.

Aktiver PowerBoost-funksjonen for øyeblikkelig
oppvarming under tilberedningen. Funksjonen er
ideell for å få retter klare raskere. Du kan koke vann
på mindre enn 90 sekunder og få panner klar til
steking i løpet av meget kort tid.

Type koketopp Induksjon Bredde 80 cm
Rammetype Skråslipt fremkant Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 44x750x490
Installasjon Snap In-system Betjening DirecTouch
Total tilkoblingseffekt (W) 7350 Sikring (A)
Volt (V) 220-240 / 400V2N Strømkabel, lengde (m) Yes, 1.5

Slå sammen kokesoner for store stekeplater,
kasseroller og plancha'er.

×

Nøyaktig oppvarming for en rekke gryter og panner×

La platetoppen ta seg av ventilatoren×

Skyv en finger på innstillingene for å justere
temperaturen.

×

Kald overflate rundt kokesonene for rask
rengjøring

×

Intens varme, på et øyeblikk×

DirectAccess touch-betjening
med glidebrytere

×

Induksjonssoner med booster×
Bro-funksjon for sammenkobling
av 2 soner

×

Timer×

3-trinns restvarmeindikator×
Trygg koketopp: Automatisk
utkobling

×

Barnesikring×
Tastelås×

Snap In-system for svært enkel
installasjon

×

Lydsignal, kan slås av×
Eco-timer gir effektiv bruk av
restvarme i matlagingen

×

Tidtaker-funksjon×



Tilvalg

Mikrobølgeovnen 800 TouchOpen med myk touch-
mekanisme er den enkleste måten komme til maten.
Med én handling åpner du døren raskt og mykt, for
sømløs brukervennlighet.

Mikrobølgeovn med TouchOpen-design gir deg
enkel tilgang til maten. Døren åpnes sømløst ved å
trykke på en knapp, takket være den spesiallagde
mekanismen. I en jevn bevegelse kan du nyte rask
tilgang til retten.

Nyt boblende mozzarella-toast og saftig grillet
kylling i mikrobølgeovnen. En ekstra grillfunksjon
betyr at du kan nyte dine favorittretter – raskt.

Mikrobølgeovn KMFD264TEX

Tilvalg 6490 kr | Veil 11327

Mikrobølgefunksjonen er snarveien til raske og
deilige måltider. Med ett knappetrykk kan du
smelte sjokolade, tine opp favoritt-gryteretten eller
varme opp rester, raskt. En hurtig og enkel måte å
varme opp smakfulle måltider.

Lagre de foretrukne mikrobølgeinnstillingene dine
for rask og enkel tilgang med Favorittfunksjonen.
Når du har opprettet et program, kan du trykke på
det stjerneformede ikonet på skjermen for å
aktivere det. Det betyr at du ikke trenger å huske
noen spesifikke innstillinger. Alt er tatt vare på med
en berøring.

Vi har designet denne mikrobølgeovnen slik at
rettene dine alltid er i den ideelle stillingen. Dette er
fordi døren låses opp når ReTurntable-platen går
tilbake til start. Ingen kopphåndtak vendt feil vei,
ingen varme tallerkener i vanskelige stillinger. Bare
problemfri tilkomst, hver gang.

Farge
Black / Stainless steel with
antifingerprint

Innbyggingsmål, HxBxD
(mm)

450x562x500

Displayfarge Hvit Programindikasjon Symboler
Produktmål, HxBxD (mm) 459x594x404 Betjening Touch
Ovnsvolum, brutto/netto
(liter)

Mikrobølgeeffekt (W) 900

Grilleffekt (W) 800 Ovnsvolum, netto (liter)

TouchOpen for rask og enkel tilkomst×

TouchOpen for enkel tilgang×

Grill for allsidige måltider×

Mikrobølgeovnen – en snarvei på kjøkkenet×

Lagre mikrobølgeinnstillinger for dine favorittretter×

Mikrobølgeplaten ReTurntable som husker hvor
den startet

×

Matlagingsfunksjoner: Grill,
Mikrobølger, Mikrobølger og grill

×

Hurtigstart-funksjon: maks
effekt i intervaller på 30 sek.

×

Autoprogrammer basert på vekt×

Tineprogram basert på vekt×
Digital klokke og timer×
Barnelås×

Touch-betjening×
Innvendig belysning×
Sluttsignal×



Tilvalg

Den elegante designen på denne mikrobølgeovn
betyr at det vil passe i områder der andre ikke kan,
og gir deg mer frihet til å velge utforming av
kjøkkenet ditt.

Denne mikrobølgeovnen er utstyrt med enkle
vribrytere, som gjør den svært enkel å stille inn

Mikrobølgeovn EMM17007OX

Tilvalg 3990 kr | Veil 5060

Enten du ønsker et raskt og enkelt måltid eller bare
vil varme opp noe fra kjøleskapet, kan du stole på
denne intuitive og brukervennlige
mikrobølgeovnen.

Farge Rustfritt stål Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 380x560x300
Displayfarge Ravgul Programindikasjon Siffer, Symboler
Produktmål, HxBxD (mm) 389x596x320 Betjening Vribryter
Ovnsvolum, brutto/netto (liter) Mikrobølgeeffekt (W) 700
Grilleffekt (W) 0 Ovnsvolum, netto (liter)

Mer plass og mer fleksibilitet i ditt kjøkken×

Vri for å kontrollere×

Frigjør kjøkkentid med rask og enkel
mattilberedning

×

Matlagingsfunksjoner:
Mikrobølger

×

Tineprogram basert på vekt×

Sluttsignal×
Betjening med vribryter×



Tilvalg

Med FlexiShelf kan du omorganisere innsiden av
kjøleskapets slik det passer deg. Den bevegelige
glasshyllen med halv dybde kan trekkes helt ut, eller
bare halvveis, for å gi plass til høyere gjenstander.
Som betyr at du alltid kan lagre store flasker eller
mange små gjenstander uten problemer.

Vi har spesialdesignet MaxiBox-grønnsakskuffen
for god lagring som passer selv for de største
ingrediensene i kjøleskapet. Det betyr at du kan
organisere plassen enkelt og effektivt. Du kan lagre
alt fra poser med poteter til vannmeloner uten
problemer.

DynamicAir påser at interiøret i kjøleskapet holdes
på en stabil temperatur. Det fungerer ved å sirkulere
kjølig luft i hele skapet, noe som betyr at selv når
døren er åpen, er maten beskyttet mot oppvarming.
Bevarer maten bedre på den smarte måten.

Integrert kjøleskap ERN3213AOW

Tilvalg 390 kr | Veil 15460

Nyt smakfulle grønnsaker med Humidity Control-
skuffen. Ved å styre luftfuktigheten, skaper det det
beste miljøet for matlagring. Lukking av
ventilasjonen skaper det ideelle stedet for
oppbevaring av urter og grønnsaker, mens åpning
av ventilasjonen gir optimal lagring.

Elektronisk touch-betjening gir enkel tilgang til
kjøleskapets innstillinger og funksjoner, slik at du
enkelt kan endre temperaturen, avhengig av dine
behov. Full kontroll med fingertuppene.

Installering
Integrert / Sliding
Door

Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 1780x560x550

Farge Hvit Produktmål, HxBxD (mm) 1772x540x549

Luftsirkulasjon
Dynamic Air / Free
Store

Energiklasse (2010/30/EC) A+

Kapasitet, brutto/netto (liter) 314 / 310 Lydnivå (dB) 34
Årlig energiforbruk, kWh
(2010/30/EC)

142
Nettovolum, lavtemperatursone
(liter)

0

Plass du kan tilpasse med FlexiShelf×

Ingen kompromisser med plassen med MaxiBox×

Jevn avkjøling med DynamicAir×

Fuktighetskontroll for friske grønnsaker×

Enkel kontroll med elektronisk touch-betjening×

Elektronisk temperaturstyring og
LCD-display

×

FreeStore™ luftsirkulasjon×

ActionCool hurtigkjøling×
Lys- og lydsignal for varsling av
åpen dør

×
Ferie-funksjon reduserer
energiforbruk når du ikke hjemme

×

Kjøleskapsbelysning: 1, Innvendig
LED, Sidevegg

×



Tilvalg

Vår NoFrost-teknologi hindrer isen fra å bygge seg
opp inne i fryseren din, så du trenger aldri mer å
bruke tid på å avise den. Den blir dermed mer
hygienisk og enklere å rengjøre, og du får mer plass
til oppbevaring av ingrediensene du er glad i.

Elektronisk berøringsbetjening gir enkel tilgang til
kjøleskapets innstillinger og funksjoner, slik at du
enkelt kan endre temperaturen, avhengig av dine
behov. Du har full kontroll ved fingertuppene.

Integrert fryseskap EUN2244AOW

Tilvalg 9490 kr | Veil 17460

FastFreeze-systemet fryser ferske matvarer
raskere så vitaminer, tekstur, smak og alle sunne
kvaliteter bevares bedre.

Bevar maten effektivt med denne
energibesparende fryseren. Den har en A ++-
energivurdering, noe som betyr at den bruker 25
prosent mindre strøm enn apparater med A +-
vurdering. Slik at du kan spare på strømregningen.

Installering Integrert / Sliding Door Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 1780x560x550
Farge Hvit Produktmål, HxBxD (mm) 1772x540x549
Kapasitet, brutto/netto (liter) 216 / 204 Avriming fryser Automatisk
Energiklasse (2010/30/EC) A+ Lydnivå (dB) 39
Innfrysningskap./døgn (kg) 20 Sikkerhetsmargin ved strømbrudd, timer 24

NoFrost, for alltid×

Enkel kontroll med elektronisk berøringsbetjening×

Bevar den perfekte teksturen med FastFreeze×

Pålitelig energieffektivitet×

Elektronisk styring og LCD-
display

×

ActionFreeze hurtiginnfrysing×
FastFreeze hurtiginnfrysing som
automatisk går tilbake til normal
temperatur

×

Lys- og lydsignal for varsling av
åpen dør

×

Lys- og lydsignal for varsling av
høy temperatur

×

Fryseskuffer: 5 full bredde,
Gjennomsiktig plast

×

Frysehyller med front: 2,
Transparent plast

×

Glasshyller i fryseren×



Tilvalg

Få tilpassede resultater med bare én berøring med
600 QuickSelect-oppvaskmaskinen. Bruk
glidebryteren til å velge syklustiden. Det er det hele
– la maskinen håndtere resten. Å få et plettfritt
servise har aldri vært så sømløst.

QuickSelect er den problemfrie måten å starte den
tilpassede oppvasksyklusen din. Velg syklusen med
glidebryteren og legg til eventuelle valgfrie
behandlinger med bare ett trykk - det har aldri vært
enklere. Deretter kan du slappe av og la maskinen
din gjøre resten.

Lyset fra Beam on Floor-tilbakemeldingssystemet
holder kjøkkenet stille. I stedet for et høyt pip som
drukner i bakgrunnsstøy, forteller
oppvaskmaskinen deg klart sin status ved å
projisere en lysprikk på gulvet. Rødt lys når den er i
gang og grønt når den er ferdig.

Integrerte oppvaskmaskiner KEQC7200L

Tilvalg 2000 kr | Veil 11993

Den nye AirDry-teknologien bruker naturlig
luftstrøm for å fullføre tørking, for opptil tre ganger
bedre ytelse sammenlignet med systemer med
lukkede dører. Døren åpnes 10 cm mot slutten av
syklusen, slik at luften sirkulerer for ypperlige
tørkeresultater.

Med PerfectFit Sliding-hengsler har det aldri vært
enklere å installere oppvaskmaskinen. Hengslene
passer høydene til alle nisjemaskiner og tar bort
behovet for å justere sokkelen. Du kan føle deg
sikker på at maskinen din passer perfekt inn i
kjøkkenet ditt.

Dørfarge Ingen Innbyggingsmål, HxBxD (mm) 820-880x600x550
Hengsler Sliding Energiklasse (2010/30/EC) A++
Antall kuverter (2010/30/EC) 13 Lydnivå (dB) 46
Antall programmer 8 Type inntaksslange Aqua Control
Lengde på inntakslange 150 cm Lengde på avløpsslange (mm) 150

Oppvaskmaskinen som snakker ditt språk×

Slutt å måtte gjette riktig oppvaskprogram med
QuickSelect

×

Stille tilbakemelding, Beam on Floor×

Tre ganger bedre tørking med AirDry ×

Enkel installasjon, PerfectFit×

8 programmer, 3 temperaturer×
Touch-betjening for program- og
funksjonsvalg

×

Auto Off-funksjon×
Tørkesystem: AirDry Technology×
Utsatt Start: 1 til 24 timer×

Bestikkurv×
Programmer: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO
Sense, Eco, Machine Care, Quick
30 Minutes, Rinse & Hold

×

Vannsensoren×
Water Stop-system×
Overflomssikring×

Indikator for påfyll av salt og
skyllemiddel

×

Høyderegulerbar overkurv, også
når den er full

×

Øvre kurv med: 2 Blue Soft Spikes,
Nedfellbare kopphyller, Plastic
coloured handle

×

Nedre kurv med: 2 nedfellbare
tallerkenstativ, Plastic coloured
handle

×


