
FFB53600ZW Máquina de Lavar Loiça

Ciclos personalizados, limpeza completa

Os sensores avançados nas máquinas de lavar louça
AEG permitem ajustar automaticamente o tempo,
temperatura e a água utilizada, em função de cada
carga. Então é possível personalizar os ciclos para
conseguir os melhores resultados de limpeza a cada

Proteção específica para os seus copos delicados

Os copos são muitas vezes as peças mais delicados
na sua máquina, o que significa que precisam de
cuidados especiais. Esta máquina de lavar loiça conta
com picos de borracha macia, no cesto superior, para
apoiar e proteger copos. Os Softspikes estabilizam os

Pronta quando estiver pronto

Aproveite ao máximo o tempo que tem disponível com
a função de início diferido nas nossas máquinas de
lavar louça. Pré-defina o tempo do programa para que
este se adapte e permita desfrutar de pratos limpos
sempre que precisa deles.

Mais benefícios:
Fluxo natural de ar com Airdry•

Características:

Instalação: Livre instalação•
Eficiência energética / Eficiência de
lavagem / Eficiência de secagem: A / A
/ A

•

Capacidade: 13 talheres•
Nível de ruído: 44 (IEC 60704-3)•
Consumos de água e energia: 9.9 l,
0.82 kWh

•

Programa Vidros•
 5 programas, 4 temperaturas•
Programas: 30 MIN 60°, AutoSense
45°-70°, Eco, Glass 45°, Intensivo 70º

•

Painel Texto/Símbolos•
Painel com símbolos•
Auto-Off - desliga-se automaticamente•
Bitérmica - possibilidade de admissão
de água fria ou quente

•

Início diferido 1h a 24h•
Indicador do tempo residual•
Detecção de carga Sensorlogic•
Lavagem por sensores - detecta o nível
de sujidade da loiça e ajusta o
consumo de água

•

Indicadores luminosos de falta de sal e
abrilhantador

•

Indicadores LED: Início diferido 1h-24h,
Porta aberta, Fase de secagem, Fim,
Programa selecionado, Abrilhantador,
Fase de enxaguamento, Sal, Time
Saver, Fase de lavagem, Extra seco

•

Cesto superior ajustável com carga•
Cesto superior: 2 Soft Splikes, Suporte
rebatível para chávenas, Pega plástico

•

Cesto inferior: 2 suportes para pratos
rebatíveis, Pega plástico

•

Especificações técnicas:

Eficiência energética (2010/30/EC) : Classe A+++•
Talheres : 13•
Nível de ruído, dB(A) re 1 pW : 44•
Consumo de água, (L) : 9.9•
Nº de Programas : 5•
Número de Temperaturas : 4•
Eficiência de secagem : A•
Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 234•
Consumo anual de água, (L) (2010/30/EC) : 2775•
Iluminação interior : Não•
Indicadores - configuração : início diferido, tempo residual, código
de assistência

•

Cor : Branco•
Altura, mm : 850•
Largura, mm : 600•
Profundidade, mm : 625•
Eficiência de lavagem : A•
Eficiência de secagem : A•
Voltagem, V : 220-240•
Frequência, Hz : 50•
Ligação (W) : 1950•
International colour (Icon) : White•
Nome do produto : Máquina de lavar loiça de 60 cm Classe A+++
com Tecnologia AirDry 13 talheres

•

Marca : AEG•
Modelo : FFB53600ZW•
Product Partner Code : B – Open All•

Descrição do produto:

Máquina de lavar loiça
de 60 cm com
capacidade para 13
Talheres, com Display
LCD, Sistema AutoOff, 5
programas a 4
temperaturas,
AutoSensor, SoftSpikes,
TimeSaver, Motor
Inverter, Nível de Ruído
44 dB(A), Sistema de
Secagem AirDry,
Branco, Classe A+++
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