
Hurtigt overblik
Denne fuldt integrerede opvaskemaskine holder dig 
ajour med status på din opvask. En rød lysstråle på 
gulvet viser, at programmet stadig er i gang. Når det er 
færdigt, bliver lysstrålen grøn. Enkelt og effektivt.

Effektiv vask. I hvert program
Vores AutoSense-program med intelligent sensor 
tilpasser forbruget efter hver fyldning. Bruger kun det, 
der kræves til at fjerne madrester på servicet. Intet 
vand-, energi- eller tidsspild. Kun effektiv rengøring. 

Fremragende rengøring og bedste pleje af glas 
Dine sarte glas kan ikke vaskes på en mere sikker 
måde, takket være AEG SoftGrip og SoftSpikes, der 
holder dine glas helt perfekt og beskytter dem mod at 
blive beskadiget under opvasken.

ProClean opvaskemaskine i hvid med plads op til 13 standardkuverter og lavt 
lydniveau samt flere praktiske funktioner og smarte detaljer, der hjælper til en 
skånsom og effektiv opvask. Maskinen har tilmed AirDry lufttørringsfunktion for 
suveræne resultater hver gang. Føres hos udvalgte forhandlere.

Det næste trin i glaspleje
AEG GlassCare-systemet beskytter og rengør alt glas. Øverste kurv holder 
unikt glassene skånsomt på plads og eliminerer risikoen for beskadigelse. Den 
nye GlassHolder i den nederste kurv sikrer optimal beskyttelse af selv de 
højeste glas. Det betyder ingen vandmærker og ingen håndvask. Kun 
krystalklart glas.

Fordele og funktioner

• ProClean™ opvaskemaskine med XXL inderkar og Satellite spulearm
• 41 dB(A) på stilleprogram
• AutoSluk efter 10 minutter
• Symbol baseret betjeningspanel
• Display med resttidsvisning
• Beam On Floor: tofarvet lysindikator på gulvet
• SensorLogic mængdeautomatik
• med AirDry lufttørring
• Udskudt start fra 1 - 24 timer
• Bestikkurv
• Automatikprogram 
• TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
• Glasprogram
• SoftGrips glasholder i underkurven
• Vandsensor
• XtraDry funktion
• Aqua-Control
• Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip 
• Indikator for salt og afspænding
• Satellite spulearm
• ProWater System - ekstra spulearm i toppen
• ExtraHygiene funktion
• Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
• Overkurv: 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. 
SoftSpikes, 6 vinglasstøtte med SoftGrips, Håndtag i plast, Hæve sænkbar 
håndtag i siden
• Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenpinde, 4 SoftGrips, Håndtag i plast
• Opvaskeprogrammer: 30 minutter 60°C, 89 minutter 60°C, AutoSense 45-
70°C, Økonomi, Ekstra stilleprogram, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, 
Maskinrens
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ProClean/RealLife ProClean
Farve Hvid
Lydeffektniveau, dB(A) 43
Energieffektivitetsklasse A++
Opvaskeevne A
Tørreevne A
Antal programmer 8
Antal temperaturer 4
QuickSelect -
Indvendig belysning -
Resttidsindikator på gulv Ja, tofarvet spot
Installation til underbygning
Udvendige mål, HxBxD, mm 818x596x570
Installationsmål, min-max HxBxD mm 820-880x600x570
Lågehængsling Standard hængsel
Energiforbrug pr. år, kWh 262
Vandforbrug pr. år, liter 2940
Vandforbrug pr. gang, liter 10.5
Antal standard kuverter 13
Energimærkningsprogram ECO 50°C
Ledningslængde, m 1.6
Afløbsslange, længde cm 180
Tilgangsslange, længde cm 180
Tilgangsslange, materiale Aqua control
Oversvømmelsessikring Dobbelt bund m/flyder

Nederste spulearm Satellite
Øverste overbrusningstype Spulearm

Tilvalgsfunktioner ExtraHygiene, MyFavorite, TimeSaver, 
XtraDry

Hjul/stilleben
2 justerbare stilleben foran + 1 
justerbart stilleben bagtil,  Kan 

justeres mellem 0 og 6 cm.
Lågehøjde, mm, min-max Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg Underbyg / Ikke relevant
Tilslutningseffekt, 230V, W 1550-2200
EAN 7332543634927
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