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Minden termékünk fő fi lozófi ánk, a „Life Simplifed” azaz az 
„egyszerűbbé tett élet” gondolatnak a megtestesülése. A SmartFlex 
mosogatógépek új generációjával sincs ez másként. Olyan 
berendezésekről van szó, amelyek tökéletesen illenek az életstílusodhoz. 
Rugalmasság. Testreszabott működés. Funkcionalitás. Ezek a fogalmak 
mutatták az irányt mosogatógépeink legújabb generációjának tervezése 
során, amelyek így elég rugalmasak lettek ahhoz, hogy bármilyen 
feladattal megküzdjenek és teljes mértékben alkalmazkodjanak az 
összes igényedhez. Nagyszámú funkcióval nyűgöznek le, azok révén 
biztosítanak plusz szabadidőt életed fontosabb dolgainak élvezetéhez.

leted leegyszer sit s re tervezve
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Tökéletes felhasználói élmény

Okos megoldások

Tökéletes eredmény

Az új SmartFlex mosogatógépeket a modern életstílus ihlette. 
Mivel mindennapi életed meglehetősen dinamikus, megalkottuk 
a mosogatógépek egy olyan generációját, amely számos 
továbbfejlesztett funkciójával leveszi a terheket a válladról.

A belső teret úgy alakítottuk ki, hogy a formájától és méretétől 
függetlenül minden edénynek és evőeszköznek megvan a maga 
helye. A kosarakat kiemelt, mozgatható elemekkel és testre 
szabható kosár elrendezési lehetőséggel láttuk el a könnyű 
bepakolás érdekében, míg az evőeszközöket tökéletesen 
elrendezhetjük egy speciális tálcán (3. „kosárban”), ahol 
tökéletesen megszáradhatnak a mosogatás után. A SmartFlex 
mosogatógépek további számos hasznos funkcióval rendelkeznek: 
gyors mosogatási lehetőségek széles skálájával, amelyek a 
legjobbak között vannak a piacon és bármilyen szennyezettségű 
mosogatnivalóval igen rövid idő alatt megbírkóznak; 
automatikus ajtónyitódással a gőz kiengedéséhez és az edények 
megszáradásához; vagy a legfelső kategóriában a kellemetlen 
szagok eloszlatásával az ionizáció természetes folyamatát imitáló 
mechanizmuson keresztül.    

Gorenje SmartFlex mosogatógépek

TÖKÉLETESEN 
FELKÉSZÜLTEK 
A FELADATAID 
ELVÉGZÉSÉRE.
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Az élvonalbeli technológiai megoldások használata lehetővé teszi, hogy a SmartFlex 
mosogatógépek minden alkalommal a lehető legjobb mosogatási eredményeket 
nyújtsák. Az összes folyamat teljes mértékben automatikusan zajlik le és a 
készülékek kiemelkedően jó mosogatási és optimalizálási eredményeket érnek el, 
például az XXL-es töltet-kapacitással és a jelenleg a piacon elérhető leggyorsabb 
mosogatási programokkal.

Tökéletesen felkészültek 
a feladataid elvégzésére

Tökéletes eredmény
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16 teríték
Annyira könnyen alakítható, mint az általa nyert szabadidő

Az XXL kivitelű mosogatógépek minden igényedet kielégítő mennyiségű helyet 
kínálnak. Három kosár teszi lehetővé akár 16 teríték egyidejű elmosogatását. 
A teljes mértékben alakítható belső rész különböző berakodási lehetőségeket 
biztosít, használata egyszerű és a mosogatási eredmények tökéletesek lesznek.
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Tökéletes eredmény

Képzeld el, hogy egy vacsorapartit rendezel és a főétel tányérjait annyi idő 
alatt elmosogathatod, mint amennyi a desszert tálalásához szükséges. A 20 
perces rövidprogram SpeedWash funkcióval együtt használva mindössze
15 perc alatt elmosogatja edényeidet. Tökéletes a sok vendég által használt 
nagyobb tányér-mennyiség kezelésére.

15 perces SpeedWash gyorsprogram
Gyors mosogatás, hogy mi magunk lelassíthassunk
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Néha mindössze a poharak gyors elöblítésére van szükség, 
máskor tele van a mosogatógéped a komplett vasárnapi ebéd 
nehezen lemosható maradékaival. A fejlett érzékelő technológia 
mindig úgy állítja be a mosogatási programot, hogy tökéletesen 
optimalizált víz- és energiafogyasztással tisztítsa meg az 
edényeket. Nincs szükség speciális programokra az üvegáruhoz 
vagy éppen az intenzív mosogatáshoz – az egyedülálló 
AutoProgram alkalmazkodik igényeidhez.

AutoProgram
2 VAGY 12 FŐS PARTY – MINDEGY: 
az edények makulátlanul tiszták lesznek

ExtraHigiénia
Mindig tiszta cumisüveg

Ez a program egy plusz hidegvizes öblítést tartalmaz, ezt követi 
egy hosszabb, forróvizes mosogatás 70°C-on, amely eltávolítja 
a baktériumok 99,9%-át. A program, amely a sterilizálás 
folyamatát utánozza, kisgyerekes családoknak készült, a babák 
edényeinek és üvegeinek tisztítására.

Melegvizes csatlakozás
Magasabb hőmérséklet, alacsonyabb fogyasztás

A Gorenje bizonyos mosogatógépeit meleg vízhez (max. 
70°C) is lehet csatlakoztatni hideg víz helyett. A meleg vízhez 
való csatlakozás lerövidíti a program hosszát és csökkenti a 
mosogatógép áramfogyasztását, amely környezetbarát és 
költségkímélő megoldás családod számára.

Teljes AquaStop
Nem kell aggódnod a kifolyt víz miatt

Az AquaStop biztonsági funkció által a mosogatógép 
biztonságosan magára hagyható működés közben éjszaka 
vagy éppen távollétedben. Szivárgás vagy kiömlés esetén 
az AquaStop automatikusan leállítja a vízellátást, miközben a 
szivattyú a szívócsővel elvezeti a maradék vizet a mosogatógép 
belsejéből. Az AquaStop funkció a készülék teljes élettartama 
alatt teljes mértékben működőképes marad.
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Okos megoldások

Válasz minden 
problémára
Az új Gorenje SmartFlex mosogatógépek 
nemcsak az edényekről és használóik 
igényeiről gondoskodnak, hanem a 
környezetről is. Olyan high-tech megoldások, 
mint például a PowerDrive motor alacsony 
víz- és energiafogyasztást biztosítanak. A 
további intelligens megoldások közé tartozik 
a szagok keletkezésének megelőzése a 
mosogatógép belsejében (ionizátor) és a 
különleges tolóajtó mechanizmus, amely 
lehetővé teszi a készülék elhelyezését 
bármilyen méretű és alakú konyhában.
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TotalDry
Gondoskodik önmagáról

A mosogatási ciklus után a mosogatógép ajtaja automatikusan kinyílik csak egy 
kicsit, hogy kiengedje a felesleges gőzt. Ez lehetővé teszi, hogy a friss levegő 
bejusson az edényekhez, így az elmosogatott dolgok, pl. a műanyag edények is, 
teljesen megszáradnak. Kiváló megoldás az alacsony energiafogyasztás melletti 
gyorsabb száradáshoz. 
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Mindenki ismeri a kellemetlen szagot, ami egy félig töltött mosogatógépből árad, 
amelyet már néhány napja töltünk, de még nem indítottuk el. A legjobb Gorenje 
mosogatógépekbe épített, fejlett IonTech technológia az ionizáció természetes 
folyamatának elvén működik, amely természetes módon szünteti meg a szagokat és 
tartja a mosogatógépet frissen, még piszkos edényekkel teli is.

IonTech
Nem kell aggódnod a szagok miatt
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Az új Inverter PowerDrive motornak köszönhetően az optimalizált 
programok és a TotalDry-hoz hasonló okos megoldások miatt a 
Gorenje mosogatógépei egyesítik a tökéletes tisztítási és szárítási 
eredményeket nagyon alacsony fogyasztás mellett.

A+++ -10% alacsony 
energiafogyasztás
Kitűnő energiahatékonyság

Inverter PowerDrive 
motor
Figyelemre méltó teljesítmény, 
nagy hatékonyság

6,9 literes vízfogyasztás
Időt és vizet takarít meg

Az új, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli 
Inverter PowerDrive motor fordulatszám-
szabályozása nagy teljesítményt biztosít 
észrevehetően csendesebb működés, 
alacsonyabb energia-felhasználás és 
hosszabb élettartam mellett.

Kézzel való mosogatáskor akár 100 liter friss víz is 
szükségeltetik egy 12 terítékes étkészlet megtisztításához. 
Mosogatógépben történő mosogatással tízszer kevesebbre 
van szükség. A csúcskategóriás Gorenje modellek speciális 
víztartállyal rendelkeznek, amely mindössze 6,9 liter vízre 
csökkenti a ciklusonkénti vízfogyasztást. 

XXL inox
Több hely a piszkos edényeknek

A Gorenje globális termékportfóliójában 
létezik olyan teljesen integrált mosogatógép, 
amelynek 86 cm-es magassága tökéletesen 
igazodik a felhasználóhoz igazított munkalap 
magasságához a konyhában. A lenyűgöző 
56cm-es teljesen inox belső rész az egyik 
legnagyobb a piacon, minden igényt 
kielégítve elegendő helyet biztosít edényeink 
számára. Még 35cm-es tányéroknak is az 
XXL méretű és 31cm-eseknek a szabványos 
méretű mosogatógépekben!

SmartLook 
kialakítás
Konyhánkra szabott mosogatógép

A különleges tolóajtó mechanizmus 
lehetővé teszi, hogy a mosogatógépet 
bármilyen típusú konyhaszekrénybe 
beszerelhessük, teljesen függetlenül 
a dekor ajtó hosszától és a lábazat 
stílusától. Ráadásul a beépített anti-
szifon lehetővé teszi a mosogatógép 
ergonomikus helyre való behelyezését. 
Hézagok nélkül az ajtók alatt!

Inverter PowerDrive
Motor
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Tökéletes felhasználói élmény

Egy új családtag
A Gorenje új, SmartFlex mosogatógépei egy fő céllal készülnek: azzal, 
hogy használóik életét megkönnyítsék és kényelmesebbé tegyék. Ezek a 
vadonatúj készülékek rendkívüli felhasználói élményt nyújtanak és értékes 
tagjaivá válnak bármely háztartásnak egyszerű és logikus használatuknak 
köszönhetően. Még akik csak nemrég kezdtek el mosogatógépet 
használni, ők is könnyűnek és élvezetesnek fogják tartani a SmartFlex 
mosogatógépek működtetését. A belső és külső világítása még tovább 
emeli a használat minőségét, miközben a csendes működés nyugodt 
légkört biztosít otthonunkban.
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SmartControl
Egyszerű és intuitív

A mosogatógép irányítása még soha nem volt ilyen 
egyszerű. Az összes vezérlőgomb ergonomikus 
pozícióban helyezkedik el a működés logikáját követve 
balról jobbra. Míg az összes modell kitűnik a fehér 
LED-es kijelzőjével, néhány továbbfejlesztett modell 
érintőképernyős vezérléssel is büszkélkedhet. Csupán 
egyetlen érintés elegendő a mosogatás elindításához.

A legcsendesebb mosogatógépek 41 dB-es bemért 
zajszinten működnek, amely megfelel két személy 
suttogó beszélgetésének. A csendes működés a 
speciális hangszigetelés, a hatékony motor, a kiváló 
minőségű anyagok és a mosogatási rendszer innovatív 
megoldásainak az eredménye. 

SuperSilent
Nem hangosabb a suttogásnál

Belső világítás
Tiszta áttekinthetőség

A bizonyos modellekben elérhető LED-es szpotlámpák gondos 
elhelyezése a mosogatógép belsejében lehetővé teszik a 
könnyű be- és kipakolást.

A bizonyos mosogatógépek ajtajának alsó részére szerelt 
speciális LED-es lámpa folyamatosan jelzi a mosogatási 
program aktuális állapotát. Így mindig tudhatjuk, hogy 
biztonsággal tehetünk még bele edényeket vagy 
mosogatógépünk éppen intenzív mosogatási ciklusban van 
vagy akár, hogy a szárítási folyamat már elkezdődött, illetve a 
mosogatógép esetleg végzett már.

Állapotjelző LedLight lámpa
Mindig „képben lehetünk”
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TELJESEN INTEGRÁLT • 
BEÉPÍTHETŐ • 
SZABADONÁLLÓ • 
“SLOT”-IN BÚTORBA ILLESZTÉSSEL • 
MAGASSÁG (CM) 

XL - 82 • • • • 
XXL - 86cm • 

ENERGIAOSZTÁLY

A+ • • 
A++ • • • 
A+++ • • • • 
A+++ -10%

MOSOGATÁSI 
HATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A • • • • 
MOSOGATÁSI 
HATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A • • • • 

TERMÉKJELLEMZŐK

SmartFlex • • • • 
16 teríték • • • • 
13 teríték • • • 
TotalDry szárítás
(automatikus ajtónyitással) • • • • 
IonTech (negatív ion generátor)
SpeedWash gyors mosás
(15 perc) • • • • 
AutoProgramme
automata programok • • • • 
SmartControl intelligens vezérlés • • • • 
Állapot jelző fény

Belső világítás

Víztartály
Mosogatógép tabletta opció
(almenüben választható) • • • • 
SmartControl intelligens vezérlés • 
ExtraHigiénia opció

Féltöltet program • • • • 
Állítható lábak • • • • 
Hátsó lábak front oldali beállítása • • 
3. kosár • • • • 
Teljes AquaStop • • • • 
Szupercsendes (41db(A))

6,9 literes vízfogyasztás
Inverter Powerdrive (BLDC szénkefe 
nélküli vízpumpa) motor
Evőeszköz tartó tálca • • • • 
Meleg vizes csatlakoztathatóság • • • • 

VEZÉRLÉS
Mechanikus • • • • 
Érintőkijelzős

2. kijlezőn • • • 

DESIGN

1 fehér LED fény • 
2 fehér LED kijelző • • • 
Inox keret
Narancs színű berakodást segítő 
kiegészítők • • • • 
3. vízszóró kar
(a 3 kosaras modelleknél) • • • • 
Inox ajtó • • 

SUPERIOR designvonal 60 cmADVANCED designvonal 60 cm

TELJESEN INTEGRÁLT • 
BEÉPÍTHETŐ • 
SZABADONÁLLÓ • 
“SLOT”-IN BÚTORBA ILLESZTÉSSEL

MAGASSÁG (CM) 
XL - 82 • • • 
XXL - 86cm • • 

ENERGIAOSZTÁLY

A+

A++ • • 
A+++ • • • 
A+++ -10% • • 

MOSOGATÁSI 
HATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A • • • 
MOSOGATÁSI 
HATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A • • • 

TERMÉKJELLEMZŐK

SmartFlex • • • 
16 teríték • • • 
13 teríték • • • 
TotalDry szárítás
(automatikus ajtónyitással) • • • 
IonTech (negatív ion generátor) • • • 
SpeedWash gyors mosás
(15 perc) • • • 
AutoProgramme
automata programok • • • 
SmartControl intelligens vezérlés • • • 
Állapot jelző fény • 
Belső világítás • • • 
Víztartály • • 
Mosogatógép tabletta opció
(almenüben választható) • • • 
SmartControl intelligens vezérlés • 
ExtraHigiénia opció • • • 
Féltöltet program

Állítható lábak • • • 
Hátsó lábak front oldali beállítása • • 
3. kosár • • • 
Teljes AquaStop • • • 
Szupercsendes (41db(A)) • 
6,9 literes vízfogyasztás • • 
Inverter Powerdrive (BLDC szénkefe 
nélküli vízpumpa) motor • • • 
Evőeszköz tartó tálca • • • 
Meleg vizes csatlakoztathatóság • • • 

VEZÉRLÉS
Mechanikus

Érintőkijelzős • • • 
2. kijlezőn • • 

DESIGN

1 fehér LED fény • 
2 fehér LED kijelző • • 
Inox keret • 
Narancs színű berakodást segítő 
kiegészítők • • • 
3. vízszóró kar
(a 3 kosaras modelleknél) • • • 
Inox ajtó • 
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ADVANCED designvonal 45 cm SUPERIOR designvonal 45 cm

TELJESEN INTEGRÁLT • 
BEÉPÍTHETŐ • 
SZABADONÁLLÓ • 

MAGASSÁG (CM) 
XL - 82 • • • 
XXL - 86cm

ENERGIAOSZTÁLY

A+

A++ • • • 
A+++

A+++ -10%
MOSOGATÁSI 
HATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A • • • 
MOSOGATÁSI 
HATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A • • • 

TERMÉKJELLEMZŐK

SmartFlex • • • 
10 teríték • • • 
9 teríték • • • 
TotalDry szárítás
(automatikus ajtónyitással)
IonTech (negatív ion generátor)
SpeedWash gyors mosás
(15 perc) • • • 
AutoProgramme
automata programok • • • 
SmartControl intelligens vezérlés • • • 
Állapot jelző fény

Belső világítás

Víztartály
Mosogatógép tabletta opció
(almenüben választható) • • • 
SmartControl intelligens vezérlés

ExtraHigiénia opció

Féltöltet program • • • 
Állítható lábak • • • 
Hátsó lábak front oldali beállítása • • 
3. kosár • • • 
Teljes AquaStop • • • 
Szupercsendes (41db(A))

6,9 literes vízfogyasztás
Inverter Powerdrive (BLDC szénkefe 
nélküli vízpumpa) motor
Evőeszköz tartó tálca • • • 
Meleg vizes csatlakoztathatóság • • • 

VEZÉRLÉS
Mechanikus • • • 
Érintőkijelzős

2. kijlezőn • • 

DESIGN

1 fehér LED fény • 
2 fehér LED kijelző • • 
Inox keret
Narancs színű berakodást segítő 
kiegészítők • • • 
3. vízszóró kar
(a 3 kosaras modelleknél) • • • 
Inox ajtó • 

TELJESEN INTEGRÁLT • 

SZABADONÁLLÓ • 

MAGASSÁG (CM) 
XL - 82 • • 
XXL - 86cm

ENERGIAOSZTÁLY

A+

A++ • • 
A+++ • • 
A+++ -10%

MOSOGATÁSI 
HATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A • • 
MOSOGATÁSI 
HATÉKONYSÁGI OSZTÁLY A • • 

TERMÉKJELLEMZŐK

SmartFlex • • 
10 teríték • • 
9 teríték • • 
TotalDry szárítás
(automatikus ajtónyitással) • 
IonTech (negatív ion generátor)
SpeedWash gyors mosás
(15 perc) • • 
AutoProgramme
automata programok • • 
SmartControl intelligens vezérlés • • 
Állapot jelző fény • 
Belső világítás • • 
Víztartály
Mosogatógép tabletta opció
(almenüben választható) • • 
SmartControl intelligens vezérlés

ExtraHigiénia opció • • 
Féltöltet program

Állítható lábak • • 
Hátsó lábak front oldali beállítása • 
3. kosár • • 
Teljes AquaStop • • 
Szupercsendes (41db(A))

6,9 literes vízfogyasztás
Inverter Powerdrive (BLDC szénkefe 
nélküli vízpumpa) motor • • 
Evőeszköz tartó tálca • • 
Meleg vizes csatlakoztathatóság • • 

VEZÉRLÉS
Mechanikus

Érintőkijelzős • • 
2. kijlezőn • 

DESIGN

1 fehér LED fény • 
2 fehér LED kijelző • 
Inox keret
Narancs színű berakodást segítő 
kiegészítők • • 
3. vízszóró kar
(a 3 kosaras modelleknél) • • 
Inox ajtó • 



GS63160S
Szabadonálló mosogatógép Advanced designvonal

GS63160W
Szabadonálló mosogatógép Advanced designvonal

GS62010S
Szabadonálló mosogatógép  Essential designvonal

GS62010W
Szabadonálló mosogatógép Essential designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - Vezérlés: Nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 60, 55, 35 °C
 -5 program: Intenzív mosogatás; ECO program; 
Öblítés; Mindennapi mosás; 20 perces gyors 
program
 - Referenciaprogram: 3
 - Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -13 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - ExtraDry szárítás
 - Mosogatás vége fényjelzés

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Lehajtható 
baloldali palacktartó betét; Rögzített tányértartó 
tüskék; Rögzített pohártartó
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Rögzített 
tányértartó tüskék; Evőeszköz kosár

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 11 l
 - Energia felhasználás - normál program: 1,04 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3080 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,8×60×59,6cm
 - EAN kód: 3838942111051
 - Cikkszám: 538875

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - Vezérlés: Nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 60, 55, 35 °C
 -5 program: Intenzív mosogatás; ECO program; 
Öblítés; Mindennapi mosás; 20 perces gyors 
program
 - Referenciaprogram: 1
 - Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -13 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - ExtraDry szárítás
 - Mosogatás vége fényjelzés

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő

 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Lehajtható 
baloldali palacktartó betét; Rögzített tányértartó 
tüskék; Rögzített pohártartó
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Rögzített 
tányértartó tüskék; Evőeszköz kosár

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 11 l
 - Energia felhasználás - normál program: 1,04 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3080 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,8×60×59,6cm
 - EAN kód: 3838942111068
 - Cikkszám: 538877

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Gyorsprogram; Intenzív mosogatás; 
ECO program; Áztatás; Mindennapi mosás
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -12 teríték
 - Féltöltet opció
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Fogantyúval felszerelt kosár
 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 60 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 11 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,91 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3080 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 85×60×58cm
 - EAN kód: 3838942142543
 - Cikkszám: 566920

Termékleírás 
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C 
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor 

Vezérlés 
 - On/Off kijelző 
 - Vezérlés: nyomógomb 

Programok 
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C 
 -5 program: Gyorsprogram; Intenzív mosogatás; 
ECO program; Áztatás; Mindennapi mosás 
 - Referenciaprogram: 3 

Termékjellemzők 
 -12 teríték
 - Féltöltet opció 
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció 
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor 

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár 
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható 
 - Fogantyúval felszerelt kosár 
 - Többfunkciós alsó kosár 
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer 
 - Teljes Aqua stop 
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés) 
 - Rozsdamentes acél üst 

Technikai adatok 
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 60 mm 

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 11 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,91 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3080 l 
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW 
 - Termék méretei (magxszélxmély): 85×60×58cm 
 - EAN kód: 3838942142536
 - Cikkszám: 566919
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GS65160W
Szabadonálló mosogatógép Advanced designvonal

GS65160X
Szabadonálló mosogatógép Advanced designvonal

GS52010W
Szabadonálló mosogatógép Essential designvonal

GS66260X
Szabadonálló mosogatógép Superior designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Inverter motor 10 év garanciával

Vezérlés
 - Vezérlés: Érintőképernyős vezérlés

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3
 - Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -16 teríték // Gyorsmosás funkció // TotalDry 
szárítás automatikus ajtónyitással  // ExtraHigiénia 
opció // Automatikus program // 3 az 1-ben 
mosogatógép tabletta funkció // Mosogatás vége 
fényjelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor 
// Negatív ion generátor a kellemetlen szagok ellen

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Belső világítás
 - Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár
 - MultiClack állítható felső kosár
 - Többfunkciós alsó kosár

 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 
fokozat
 - Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő // Felső kosár: Széles kosár kivitel; 
Műanyag fogantyú (márkalogóval); Lehajtható 
baloldali palacktartó betét; Lehajtható jobboldali 
palacktartó betét; Széles késtartó betét; 1 
lehajtható üvegtartó egység // Alsó kosár: Széles 
kosár kivitel; Rozsdamentes acélból készült 
márkalogóval díszített fogantyú; Lehajtható 
hátsó tüskesor // Evőeszköztartó tálca (3. kosár): 
Teleszkópos sínek; Rozsdamentes acélból készült 
márkalogóval díszített fogantyú

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) // Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,86 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2660 l
 - Zajszint: 45 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,8×60×59,6cm
 - EAN kód: 3838942113178
 - Cikkszám: 539061

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Gyorsprogram; Intenzív mosogatás; 
ECO program; Áztatás; Mindennapi mosás
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -9 teríték
 - Féltöltet opció
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Fogantyúval felszerelt kosár
 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,69 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,5×44,8×60cm
 - EAN kód: 3838942142581
 - Cikkszám: 566921

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - Vezérlés: Nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3
 - Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -16 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással 
 - Automatikus program
 - Mosogatás vége fényjelzés

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár
 - MultiClack állítható felső kosár
 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 

fokozat
 - Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag 
fogantyú (márkalogóval); Lehajtható baloldali 
palacktartó betét; Lehajtható jobboldali palacktartó 
betét; Széles késtartó betét; 1 lehajtható üvegtartó 
egység
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval); Lehajtható hátsó tüskesor
 - Felső kosár: Teleszkópos sínek; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) // Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,86 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2660 l
 - Zajszint: 45 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,8×60×59,6cm
 - EAN kód: 3838942111075
 - Cikkszám: 538878

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - Vezérlés: Nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3
 - Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -16 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással 
 - Automatikus program
 - Mosogatás vége fényjelzés

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár
 - MultiClack állítható felső kosár
 - Többfunkciós alsó kosár

 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 
fokozat
 - Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő
 - Evőeszköztartó tálca (3. kosár): Széles kosár kivitel 
Műanyag fogantyú (márkalogóval); Lehajtható 
baloldali palacktartó betét; Lehajtható jobboldali 
palacktartó betét; Széles késtartó betét; 1 
lehajtható üvegtartó egység
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval); Lehajtható hátsó tüskesor
 - Felső kosár: Teleszkópos sínek; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) // Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,86 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2660 l
 - Zajszint: 45 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,8×60×59,6cm
 - EAN kód: 3838942100888
 - Cikkszám: 509653
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GV61010
Beépíthető mosogatógép Essential designvonal

GS54110X
Szabadonálló mosogatógép Advanced designvonal

GS54110W
Szabadonálló mosogatógép Advanced designvonal

GS52010S
Szabadonálló mosogatógép  Essential designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 65, 60, 55, 45 °C
 -5 program: Standard program; Gyorsprogram; 
Intenzív mosogatás; Intenzív rövid mosogatás; 
ECO program
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -12 teríték
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 - Késleltetett indítás (3/6/9 óra)

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 11 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,91 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3080 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5×59,8×55cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×60×58cm
 - EAN kód: 3838942142260
 - Cikkszám: 566903

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -10 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - ExtraDry szárítás
 - Automatikus program
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Click-Clack rendszer

 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 
fokozat
 - Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)
 - Alsó kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)
 - Evőeszköztartó tálca (3. kosár): Műanyag fogantyú 
(márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,74 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,5×44,8×60cm
 - EAN kód: 3838942114014
 - Cikkszám: 553036

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -10 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - ExtraDry szárítás
 - Automatikus program
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Click-Clack rendszer

 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 
fokozat
 - Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Evőeszköztartó tálca (3. kosár)
 - Alsó kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)
 - Evőeszköztartó tálca (3. kosár): Műanyag fogantyú 
(márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,74 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,5×44,8×60cm
 - EAN kód: 3838942114007
 - Cikkszám: 553001

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Gyorsprogram; Intenzív mosogatás; 
ECO program; Áztatás; Mindennapi mosás
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -9 teríték
 - Féltöltet opció
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Fogantyúval felszerelt kosár
 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,69 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 84,5×44,8×60cm
 - EAN kód: 3838942142604
 - Cikkszám: 553001
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GV66261
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal

GV66160
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal

GV64160
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Inverter motor 10 év garanciával

Vezérlés
 - Vezérlés: Érintőképernyős vezérlés

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3
 - Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -16 teríték // Gyorsmosás funkció
 - TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással 
 - ExtraHigiénia opció
 - Automatikus program
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Programfázis kijelző LED padlófény // Mosogatás 
vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor
 - Csúszó dekorajtó rögzítési lehetőség

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár // MultiClack állítható felső 

kosár // Többfunkciós alsó kosár
 -5 fokozatú vízbefecskendezés // Vízpermetező 
karok száma: 2 // Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag 
fogantyú (márkalogóval); Lehajtható baloldali 
palacktartó betét; Lehajtható jobboldali palacktartó 
betét; Rögzített tányértartó tüskék; Rögzített 
pohártartó; Standard késtartó betét
 - Alsó kosár: Széles hálós alapzat; Műanyag 
fogantyú (márkalogóval); Lehajtható hátsó 
tüskesor; Evőeszköz kosár

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) //Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,82 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2660 l
 - Zajszint: 44 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 
81,7×59,6×55,6cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×60×57cm
 - EAN kód: 3838782009310
 - Cikkszám: 568203

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - Vezérlés: Nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3
 - Programmemória funkció hangjelzés

Termékjellemzők
 -16 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással 
 - Automatikus program
 - Mosogatás vége fényjelzés

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár
 - MultiClack állítható felső kosár
 - Többfunkciós alsó kosár // 5 erősségszintű 
vízbefecskendezés: 5 erősség fokozat

 - Vízpermetező karok száma: 3 // Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag 
fogantyú (márkalogóval); Lehajtható baloldali 
palacktartó betét; Lehajtható jobboldali palacktartó 
betét; Széles késtartó betét; 1 lehajtható üvegtartó 
egység
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval); Lehajtható hátsó tüskesor
 - Felső kosár: Teleszkópos sínek; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) //Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,86 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2660 l
 - Zajszint: 45 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 
81,7×59,6×55,6cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×60×57cm
 - EAN kód: 3838942100857
 - Cikkszám: 509648

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - Vezérlés: Nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3
 - Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -13 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással 
 - Automatikus program
 - Mosogatás vége hangjelzés

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - MultiClack állítható felső kosár
 - Többfunkciós alsó kosár.

 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag 
fogantyú (márkalogóval); Lehajtható baloldali 
palacktartó betét; Lehajtható jobboldali palacktartó 
betét; Rögzített tányértartó tüskék; Rögzített 
pohártartó; Standard késtartó betét
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval); Lehajtható hátsó tüskesor; 
Evőeszköz kosár

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) // Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,92 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2660 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 
81,7×59,6×55,6cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×60×57cm
 - EAN kód: 3838942114090
 - Cikkszám: 538869

GV67260
Beépíthető mosogatógép Superior designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Inverter motor 10 év garanciával

Vezérlés
 - Vezérlés: Érintőképernyős vezérlés

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3 // Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -16 teríték // Gyorsmosás funkció // TotalDry 
szárítás automatikus ajtónyitással // ExtraHigiénia 
opció // Automatikus program // 3 az 1-ben 
mosogatógép tabletta funkció // Programfázis 
kijelző LED padlófény // Mosogatás vége fényjelzés 
// Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Csúszó 
dekorajtó rögzítésű kivitel // Negatív ion generátor 
a kellemetlen szagok ellen

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Belső világítás // Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár //MultiClack állítható felső 
kosár // Többfunkciós alsó kosár
 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 

fokozat // Vízpermetező karok száma: 2 // 
Öntisztító szűrő // Felső kosár: Széles kosár kivitel; 
Műanyag fogantyú (márkalogóval); Lehajtható 
baloldali palacktartó betét; Lehajtható jobboldali 
palacktartó betét; Széles késtartó betét; 1 
lehajtható üvegtartó egység
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Rozsdamentes 
acélból készült márkalogóval díszített fogantyú; 
Lehajtható hátsó tüskesor
 - Felső kosár: Teleszkópos sínek; Rozsdamentes 
acélból készült márkalogóval díszített fogantyú

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) // Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Legjobb vízfogyasztás: 6,9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,86 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 1960 l
 - Zajszint: 44 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 
81,7×59,6×55,6cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×60×57cm
 - EAN kód: 3838942106828
 - Cikkszám: 509649
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GI66160
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal

GI64160
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal 

GI61010X
Beépíthető mosogatógép Essential designvonal

GV68260
Beépíthető mosogatógép Superior designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - Vezérlés: Nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3 // Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -16 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással 
 - Automatikus program
 - Mosogatás vége fényjelzés

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 3 // Állítható felső kosár
 - MultiClack állítható felső kosár
 - Többfunkciós alsó kosár // 5 erősségszintű 
vízbefecskendezés: 5 erősség fokozat
 - Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő

 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag 
fogantyú (márkalogóval); Lehajtható baloldali 
palacktartó betét; Lehajtható jobboldali palacktartó 
betét; Széles késtartó betét; 1 lehajtható üvegtartó 
egység
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval); Lehajtható hátsó tüskesor
 - Felső kosár: Teleszkópos sínek; Műanyag fogantyú 
(márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,86 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2660 l
 - Zajszint: 45 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 
81,7×59,6×57,6cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 
82×60×57,6cm
 - EAN kód: 3838942111761
 - Cikkszám: 538874

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - Vezérlés: Nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 60, 55, 35 °C
 -5 program: Intenzív mosogatás; ECO program; 
Öblítés; Mindennapi mosás; 20 perces gyors 
program
 - Referenciaprogram: 3
 - Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -13 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással 
 - Mosogatás vége fényjelzés

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Lehajtható 
baloldali palacktartó betét; Rögzített tányértartó 
tüskék; Rögzített pohártartó
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Rögzített 
tányértartó tüskék; Evőeszköz kosár

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 11 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,92 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3080 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 
81,7×59,6×57,6cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 
82×60×57,6cm
 - EAN kód: 3838942109553
 - Cikkszám: 538873

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 -6 program: Standard program; Gyorsprogram; 
Intenzív mosogatás; Intenzív rövid mosogatás; 
ECO program; Program az üveghez
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -12 teríték
 - Féltöltet opció
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 - Késleltetett indítás (3/6/9 óra)

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2

 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 11 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,91 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 3080 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5×59,8×55cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×60×58cm
 - EAN kód: 3838942142444
 - Cikkszám: 566907

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Inverter motor 10 év garanciával

Vezérlés
 - Vezérlés: Érintőképernyős vezérlés

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3 // Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -13 teríték // Gyorsmosás funkció // TotalDry 
szárítás automatikus ajtónyitással  // ExtraHigiénia 
opció // Automatikus program // 3 az 1-ben 
mosogatógép tabletta funkció // Programfázis 
kijelző LED padlófény // Mosogatás vége fényjelzés 
// Hangjelzés a mosogatás befejzésekor // Csúszó 
dekorajtó rögzítésű kivitel // Negatív ion generátor 
a kellemetlen szagok ellen

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Belső világítás // Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár // MultiClack állítható felső 
kosár // Többfunkciós alsó kosár
 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 

fokozat // Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő // Felső kosár: Széles kosár kivitel; 
Műanyag fogantyú (márkalogóval); Lehajtható 
baloldali palacktartó betét; Lehajtható jobboldali 
palacktartó betét; Széles késtartó betét; 1 
lehajtható üvegtartó egység
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Rozsdamentes 
acélból készült márkalogóval díszített fogantyú; 
Lehajtható hátsó tüskesor
 - Felső kosár: Teleszkópos sínek; Rozsdamentes 
acélból készült márkalogóval díszített fogantyú

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) //Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++ -10%
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Legjobb vízfogyasztás: 6,9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,74 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 1960 l
 - Zajszint: 41 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 
81,7×59,6×55,6cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×60×57cm
 - EAN kód: 3838942116100
 - Cikkszám: 538914
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GV54110
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal

GV51010
Beépíthető mosogatógép Essential designvonal

GI67260
Beépíthető mosogatógép Superior designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Intenzív mosogatás; ECO program; 
Öblítés; Mindennapi mosás; 20 perces gyors 
program
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -9 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - ExtraDry szárítás
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Többfunkciós alsó kosár

 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)
 - Alsó kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,69 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5×44,8×55cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×45×58cm
 - EAN kód: 3838942113918
 - Cikkszám: 552962

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 65, 60, 55, 45 °C
 -5 program: Standard program; Gyorsprogram; 
Intenzív mosogatás; Intenzív rövid mosogatás; 
ECO program
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -9 teríték
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 - Késleltetett indítás (3/6/9 óra)

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,69 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5×44,8×55cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×45×58cm
 - EAN kód: 3838942142277
 - Cikkszám: 566904

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 70 °C
 - Inverter motor 10 év garanciával

Vezérlés
 - Vezérlés: Érintőképernyős vezérlés

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 70, 65, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3 // Programmemória funkció

Termékjellemzők
 -16 teríték // Gyorsmosás funkció // TotalDry 
szárítás automatikus ajtónyitással  // ExtraHigiénia 
opció // Automatikus program // 3 az 1-ben 
mosogatógép tabletta funkció // Mosogatás vége 
fényjelzés // Hangjelzés a mosogatás befejzésekor 
// Negatív ion generátor a kellemetlen szagok ellen

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Belső világítás // Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár // MultiClack állítható felső 
kosár // Többfunkciós alsó kosár
 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 
fokozat // Vízpermetező karok száma: 3 // 
Öntisztító szűrő

 - Felső kosár: Széles kosár kivitel; Műanyag 
fogantyú (márkalogóval); Lehajtható baloldali 
palacktartó betét; Lehajtható jobboldali palacktartó 
betét; Széles késtartó betét; 1 lehajtható üvegtartó 
egység
 - Alsó kosár: Széles kosár kivitel; Rozsdamentes 
acélból készült márkalogóval díszített fogantyú; 
Lehajtható hátsó tüskesor
 - Felső kosár: Teleszkópos sínek; Rozsdamentes 
acélból készült márkalogóval díszített fogantyú

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop // Szerviz diagnosztika (működési 
zavar hibakód kijelzés) //Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A+++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9,5 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,86 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2660 l
 - Zajszint: 44 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 
81,7×59,6×57,6cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 
82×60×57,6cm
 - EAN kód: 3838942110283
 - Cikkszám: 539006
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GV55110
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -10 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - ExtraDry szárítás
 - Automatikus program
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Click-Clack rendszer
 - Többfunkciós alsó kosár

 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 
fokozat
 - Vízpermetező karok száma: 3
 - Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)
 - Alsó kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)
 - Evőeszköztartó tálca (3. kosár): Műanyag fogantyú 
(márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,74 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5×44,8×55cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×45×58cm
 - EAN kód: 3838942113925
 - Cikkszám: 552963
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GI55110
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal

GI53110
Beépíthető mosogatógép Advanced designvonal

GI51010X
Beépíthető mosogatógép Essential designvonal

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Automatikus program; Intenzív 
mosogatás; ECO program; Öblítés; 20 perces 
gyors program
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -10 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - ExtraDry szárítás
 - Automatikus program
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 3
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható

 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 erősségszintű vízbefecskendezés: 5 erősség 
fokozat
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő
 - Felső kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)
 - Alsó kosár: Műanyag fogantyú (márkalogóval)
 - Evőeszköztartó tálca (3. kosár): Műanyag fogantyú 
(márkalogóval)

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,74 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 47 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5×44,8×57cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×45×58cm
 - EAN kód: 3838942113970
 - Cikkszám: 552993

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 60, 55, 45, 35 °C
 -5 program: Intenzív mosogatás; ECO program; 
Öblítés; Mindennapi mosás; 20 perces gyors 
program
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -9 teríték
 - Gyorsmosás funkció
 - Féltöltet opció
 - ExtraDry szárítás
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 -0-24

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Többfunkciós alsó kosár

 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2
 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,69 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5×44,8×57cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×45×58cm
 - EAN kód: 3838942113963
 - Cikkszám: 552992

Termékleírás
 - Maximális csatlakozási vízhőmérséklet: 60 °C
 - Motor: Aszinkronos egyfázisú motor

Vezérlés
 - On/Off kijelző
 - Vezérlés: nyomógomb

Programok
 - Mosogatási hőfokok: 65, 60, 55, 45, 40 °C
 -6 program: Standard program; Gyorsprogram; 
Intenzív mosogatás; Intenzív rövid mosogatás; 
ECO program; Program az üveghez
 - Referenciaprogram: 3

Termékjellemzők
 -9 teríték
 - Féltöltet opció
 -3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
 - Mosogatás vége fényjelzés
 - Hangjelzés a mosogatás befejzésekor

Késleltetés
 - Késleltetett indítás (3/6/9 óra)

Felszereltség
 - Kosarak száma: 2
 - Állítható felső kosár
 - Felső kosár rendszer: Manuálisan állítható
 - Többfunkciós alsó kosár
 -5 fokozatú vízbefecskendezés
 - Vízpermetező karok száma: 2

 - Öntisztító szűrő

Biztonsági rendszer
 - Teljes Aqua stop
 - Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód 
kijelzés)
 - Rozsdamentes acél üst

Technikai adatok
 - Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé 
hatékony) terjedő skálán: A++
 - Állítható lábazat magasság: 50 mm

Fogyasztási adatok (IEC standard EN 50242)
 - Vízfogyasztás: 9 l
 - Energia felhasználás - normál program: 0,69 kWh
 - Becsült éves vízfogyasztás: 2520 l
 - Zajszint: 49 dB(A)re 1 pW
 - Termék méretei (magxszélxmély): 81,5×44,8×55cm
 - Beépítési méretek (magxszélxmély): 82×45×58cm
 - EAN kód: 3838942142529
 - Cikkszám: 566908
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A katalógusban szereplő termékek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A termékek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. Az esetlegesen előforduló 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártó információi alapján, annak jóváhagyásával szerepelnek.


