TECHNOLOGIA AIRDRY
PERFEKCYJNIE SUCHE
NACZYNIA

ZMYWARKI
KTÓRE DBAJĄ
O TWOJE NACZYNIA

AirDry
Idealnie suche naczynia
Strona 4

Krystaliczna czystość
Niezrównana dokładność,
absolutna czystość
oraz pielęgnacja
Strona 10

Całe nasze otoczenie wpływa na postrzeganie
przez nas smaku, poczynając od wystroju pokoju,
przez muzykę grającą w tle, aż po materiał,
kolor oraz wygląd naczyń, na których podawana
jest potrawa. Duże białe talerze są idealne
do serwowania słodkich deserów, podczas gdy
na kanciastych, czarnych talerzach dużo lepiej
prezentują się dania główne. Z tego powodu
odpowiedni zestaw naczyń staje się niezbędny,
równie ważne jest odpowiednie zadbanie o niego.

Dowiedz się więcej
o zwywarkach AirDry na
www.aeg.pl/AirDry
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Idealne dopasowanie
Zawsze na czas. Zgodnie
z Twoimi potrzebami
Strona 8
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TECHNOLOGIA AIRDRY
IDEALNIE SUCHE NACZYNIA

ZMY WARKI | AIRDRY

AIRDRY

Teraz nie musisz marnować Twojego cennego
czasu na dosuszanie umytych naczyń. Dzięki
AirDry nawet na plastikowych pojemnikach nie
pozostaną krople wody, wszystko będzie idealnie
suche i od razu gotowe do ponownego użycia.

Naturalny sposób suszenia
W końcowej fazie cyklu,
kiedy temperatura wewnątrz
zmywarki jest wystarczająco
obniżona by zapewnić
bezpieczeństwo Twoim
blatom kuchennym, zamek
Diamond Lock uchyla
automatycznie drzwi zmywarki
na 10 cm. Dzięki systemowi
AirDry następuje naturalna
wymiana powietrza, co
umożliwia błyskawiczne
wysychanie naczyń.
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Gwarancja bezpieczeństwa
Pełne bezpieczeństwo
blatów i frontów meblowych
zostało potwierdzone przez
laboratorium Electrolux
w oparciu o testy,
odpowiadające 10-letniemu
użytkowaniu zmywarki.
Zostały przeprowadzone
na różnorodnych materiałach
meblowych, w programie
Eco przy załadunku
15 kompletów naczyń.

AirDry
Technologia AirDry umożliwia
skuteczne i przyjazne
dla środowiska naturalne
suszenie naczyń dzięki
systemowi automatycznego
otwierania drzwi.
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INTELIGENTNE
I CICHE

ZMY WARKI | INTELIGENTNE

Dzięki wysokiej klasy automatycznemu czujnikowi,
zużycie wody, temperatura oraz czas zmywania
są automatycznie dopasowywane w oparciu
o poziom zabrudzenia włożonych naczyń.

ExtraSilent
Dzięki technologii AEG
Silent możesz poczuć, czym
jest prawdziwa cisza. Śpij
spokojnie, podczas gdy Twoja
zmywarka zajmie się brudnymi
naczyniami. Wystarczy wybrać
program ExtraSilent.Najcichsze
nasze urządzenie ma głośność
zaledwie 39 dB(A).

TimeBeam
Na bieżąco informuje
o postępach pracy,
wyświetlając na podłodze
czas pozostały
do końca programu.
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Zawiasy ślizgowe
Nie musisz ograniczać swojej
kreatywności w projektowaniu
frontów kuchennych. Pomyśl
o zmywarce z zawiasami
ślizgowymi, które ułatwiają
montaż urządzenia,
jeżeli wysokość cokołu
wynosi od 4 do 7,8 cm.

Wewnętrzne oświetlenie
Prawdziwym udogodnieniem
jest oświetlenie wnętrza
zmywarki. Zdecydowanie
docenisz to podczas wkładania
i wyjmowanie naczyń. To duże
ułatwienie, które doskonale
rozświetla półmrok panujący
we wnętrzu urządzenia.
7

IDEALNE
DOPASOWANIE
Nowa zmywarka AEG pozwala na dowolną
aranżację koszy. Składane przegrody umożliwiają
zmywanie naczyń o dowolnym kształcie oraz
rozmiarze, nawet tych bardzo nietypowych,
takich jak głębokie patelnie lub garnki.
Wystarczy tylko odpowiednio podnieść lub złożyć
przegrody. Takie rozwiązanie umożliwia zmywanie
wszystkich naczyń w tym samym czasie.

Szuflada na sztućce
Jeśli chcesz maksymalnie
wykorzystać przestrzeń swojej
zmywarki wybierz urządzenie
z trzecim koszem, czyli
dodatkową górną szufladą
na sztućce. Umożliwia to
zmywanie do 15 kompletów
naczyń jednocześnie.
Plastikowy wkład szuflady
można łatwo wyjąć, gdy
chcemy przełożyć umyte
sztućce. Dodatkową zaletą
jest możliwość umieszczenia
w miejscu wkładu blachy
z piekarnika, by szybko
i skutecznie ją umyć.
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ZM Y WA R K I | I D E A LN E D O PA S OWA N I E

Opóźniony start 1-24 h
Zmywaj naczynia
o najdogodniejszej
dla Ciebie porze dzięki
funkcji opóźnionego startu,
pozwalającej na wybór godziny,
w której powinno rozpocząć się
zmywanie. Możesz opóźnić
rozpoczęcie zmywania
od 1 do 24 godzin.

Program 30 minut
Teraz możesz zaoszczędzić czas dzięki
programowi szybkiego zmywania.
Dzięki niemu, Twoje naczynia będą
dokładnie umyte w zaledwie 30 minut.

Oszczędność czasu
Funkcja Time Saver skraca czas
zmywania o połowę. Pozwala to w szybki
sposób przywrócić czystość naczyń.
Zwłaszcza, jeśli właśnie przyjmujesz gości.
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KRYSTALICZNA
CZYSTOŚĆ

Z M Y W A R K I | K R Y S TA L I C Z N A C Z Y S T O Ś Ć

versus

Zaawansowana zmywarka AEG wyposażona
jest w satelitarne ramię spryskujące, które dociera
do każdego miejsca. Ta nowoczesna technologia
sprawia, że woda dociera do wszystkich
zakamarków urządzenia oraz zmywanych naczyń
lepiej niż w innych urządzeniach dostępnych
na rynku. Dzięki zastosowaniu mocnego
strumienia wody, nawet duże lub blisko ułożone
naczynia są myte dokładnie, bez pozostawiania
niedoczyszczonych miejsc. Bez wyjątków. Bez
osadów. Nowoczesny system, który po prostu
działa, osiągając niespotykane dotąd rezultaty.

Funkcja Pro Zone
To doskonałe rozwiązanie
do jednoczesnego mycia
naczyń wykonanych z różnych
materiałów i o różnym
stopniu zabrudzenia.
W górnym koszu przewidziane
jest miejsce dla delikatnych
naczyń, a w dolnym
dla mocno zabrudzonych
garnków i patelni.
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Zasięg standardowego ramienia

Satelitarne ramię spryskujące

Satelitarne ramię
spryskujące
Wielokrotne obroty
satelitarnego ramienia
spryskującego, sprawiają,
że woda trafia na naczynia
pod stale zmieniającym
się kątem. Dzięki temu,
naczynia są czyste i lśniące.
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DOSKONAŁA
OCHRONA SZKŁA

ZMY WARKI | OCHRONA SZKŁ A

Wraz ze zmywarką AEG otrzymujesz gwarancję,
że Twoje cenne i wyjątkowe kieliszki będą bezpieczne
dzięki systemowi GlassCare, pozwalającemu na wyjątkową
pielęgnację szkła w całym procesie zmywania.
Dzieje się tak między innymi dzięki nowoczesnym
uchwytom SoftGrip, w których wystarczy umieścić
kieliszek, a następnie wykorzystać stabilizatory
SoftSpikes® aby upewnić się, że żadna część kieliszka
nie będzie narażona na przemieszczanie się w czasie
zmywania. Dzięki temu każda powierzchnia zostanie
wyczyszczona dokładnie i bez żadnych zarysowań.

Ochrona delikatnego szkła
Silikonowe kolce SoftSpikes®
stabilizują kieliszki od dołu
a innowacyjne uchwyty
SoftGrip, pewnie
przytrzymują je za nóżkę,
zabezpieczając
przed zarysowaniami
lub uszkodzeniem.
Zapomnij o ręcznym
zmywaniu szkła!
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Standardowy kosz na kieliszki

Kosz na kieliszki z systemem
SoftGrip i SoftSpikes®

Program Szkło 45°
Specjalny program Szkło 45°
zapewnia najlepsze rezultaty
zmywania, jednocześnie
chroniąc Twoje cenne
kieliszki i szklanki, kryształy
oraz porcelanę.
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MINIMALNE
ZUŻYCIE ENERGII

ZMY WARKI | ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Technologia AirDry gwarantuje najwyższą
energooszczędność klasy A+++, nie tylko
w programie standardowym Eco 50°,
lecz także w najczęściej używanych programach:
Auto Sense 45-70°, Szkło 45° oraz Intensywny 70°
przeznaczonym do zmywania silnie zabrudzonych
naczyń. Masz pewność, że zmywarka
nie zużywa energii między cyklami,
ponieważ funkcja AutoOff automatyczne
wyłącza ją po 5 minutach od zakończenia cyklu.

AirDry
Technologia AirDry umożliwia
skuteczne i przyjazne
dla środowiska naturalne
suszenie naczyń dzięki
systemowi automatycznego
otwierania drzwi.
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AutoOff
Automatyczne wyłącza
zmywarkę po 5 minutach
od zakończenia cyklu.
Energooszczędność
Najniższa klasa
energetyczna na rynku.
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POZNAJ NASZE
ZMYWARKI AIRDRY
Zmywarki AEG są wyposażone w różne
funkcje – wybierz model idealny dla Ciebie.

F88710IM0P

F78460IM0P

F99725VI1P

F56390VI1

F88450VI1P

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++
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Stabilizatory SoftSpikes®
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Wsporniki SoftGrips
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Model
Klasa energetyczna
ProClean
Ilość kompletów
Szuflada na sztućce
Program Szkło 45°
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Time Saver
AutoSense 45°-70°
Bardzo cicha praca

42 dB

44 dB

39 dB

42 dB

44 dB

Wskaźnik pracy

na panelu

na panelu

TimeBeam

Beam on the Floor

TimeBeam

Zawiasy

dwuosiowe

dwuosiowe

ślizgowe

ślizgowe

ślizgowe

PNC

911427318

911064009

911438314

911536163

911077001

Światło
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AKCESORIA
DO ZMYWAREK

KOSZ NA KIELI SZKI

Z E S TA W D O P I E L Ę G N A C J I
ZMY WAREK

• duża pojemność – do 8 kieliszków,
• możliwość dostosowania, do rozmiaru
kieliszków,
• łatwość użytkowania,
• uniwersalność: pasuje do wszystkich modeli
zmywarek 60 i 45 cm,
• łatwość przechowywania.

Zestaw zawiera:
• odświeżacz,
• preparat odtłuszczający – 200 g,
• odkamieniacz – 200 g,
• sól.
Produkty są uniwersalne – można ich używać
do sprzętów wszystkich marek.

SÓL D O ZMY WAREK

O D ŚW I E Ż AC Z D O ZM Y WA R EK

Sól do zmywarek zapobiega tworzeniu się
kamienia w zmywarce, zapewnia najlepszą
wydajność i skuteczność pracy urządzenia.

Odświeżacz skutecznie usuwa nieprzyjemne
zapachy ze zmywarki, pozostawiając cytrynowy
zapach w jej wnętrzu. Nie pozostawia
śladów na zmywanych naczyniach.

Model

E6DMU101

Model

E6DDM101

PNC

902979226

PNC

902979290

ODK AMIENIACZ D O ZMY WAREK
Odkamieniacz stanowi skuteczny sposób
na usunięcie kamienia z pralek i zmywarek.
Jego regularne stosowanie zapewnia
lepszą wydajność pracy oraz przedłuża
czas prawidłowego działania urządzenia.

P R E PA R AT O D K A M I E N I A J Ą C Y
I ODTŁUSZCZAJĄCY
Skuteczny, dwufunkcyjny środek czyszczący
przeznaczony do stosowania w pralkach
i zmywarkach. Usuwa tłuszcz i kamień.
Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych.

Model

E9DHGB01

Model

E6DK4106

Model

E6SMP106

Model

E6WMG100

PNC

902979554

PNC

902979460

PNC

902979273

PNC

902979274
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AEG już od ponad 125 lat jest pionierem
w dziedzinie urządzeń AGD i nieustannie
zaskakuje oraz inspiruje produktami
wybiegającymi w przyszłość.
Wewnątrz tej broszury znajdziesz gamę
naszych najnowszych zmywarek, oferujących
niezrównane możliwości w zakresie zmywania
oraz suszenia Twoich naczyń. Niezależnie
od rodzaju naczyń, nasze zmywarki szybko
zapewnią im idealny wygląd, nie zakłócając
Twojego codziennego rytmu dnia.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę aeg.pl

Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
tel. (22) 749 60 00
infolinia: 801 444 800
NIP 521-008-43-88
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000029692
Wysokość kapitału zakładowego:
272 731 500,00 zł
Producent zastrzega sobie prawo
do zmiany parametrów technicznych,
wzornictwa i kolorystyki produktów.

