
Tre gange bedre tørring med AirDry 
Den nye AirDry-teknologi bruger naturlig luftstrøm til at 
afslutte tørring. Det giver et tre gange bedre resultat 
end systemer med lukket låge. Lågen åbner 10 cm. ved 
programmets afslutning og lader luften cirkulere for 
suveræne tørreresultater.

Alt dit bestik vaskes på én gang med MaxiFlex
MaxiFlex-skuffen er designet til bestik og køkkengrej i 
alle former og størrelser. Uanset, om delene er store 
eller har usædvanlig facon, betyder de justerbare 
skillevægge og den dybe skuffe, at alt er nemt at lægge 
i.

Klassisk hvid opvaskemaskine MaxiFlex skuffe, der er designet til både bestik 
og køkkenredskaber. Indeholder teknologien Airdry, som med naturlig luft 
efterlader tør service. Derudover har maskinen Autosluk, som sørger for 
unødigt forbrug. Føres hos udvalgte forhandlere.

Brug hvert redskab i køkkenet
Med 700 MaxiFlex-opvaskemaskinens skuffe kan du slippe din kreativitet løs 
og bruge alt dit køkkengrej. Du kan tilpasse indretningen til hver ting, fra bestik 
til stort kogegrej.  

Fordele og funktioner

• AutoSluk
• Symbol baseret betjeningspanel
• med AirDry lufttørring
• XtraDry funktion
• Udskudt start fra 1 - 24 timer
• MaxiFlex ekstra dyb bestikbakke
• AutoFlex program
• TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
• Glasprogram
• Vandsensor
• Høj indbygget sikkerhed mod lækage af vand
• Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip 
• Indikator for salt og afspænding
• Ekstra spulearm øverst
• Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
• Overkurv: Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag
• Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenpinde, Farvet håndtag i plast
• Opvaskeprogrammer: AutoFlex 45-70°C, Økonomi 50°C, Glasprogram 45°C, 
Intensiv 70°C, Kvik+ 60°C, Skyl
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Serie/Tema 700 FLEX
Farve, front Hvid
Energiklasse E
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 44
Opvaskeevne, indeks 1.121
Tørreevne, indeks 1.061
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.95
Energiforbrug 100 cykl., kWh 95
Vandforbrug pr. gang, liter 10.5
Antal standardkuverter 14
Antal programmer 6
Antal temperaturer 4
DoorFitKit -
Bestikbakke/Bestikkurv MaxiFlex bestikbakke
QuickSelect -
SprayZone -
SoftGrips -
SoftSpikes -
MaxiFlex Ja
Aktuel programstatus LED (Kontrollamper)
Resttidsindikator på gulv -
Indvendig belysning -
Tilvalgsfunktioner TimeManager, XtraDry
Øverste overbrusningstype Spulearm

Nederste spulearm Standard
Oversvømmelsessikring Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning Kold eller varm
Installation til underbygning
Installationsmål, min-max HxBxD mm 820-880x600x570
Lågehøjde, mm, min-max Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg Underbyg / Ikke relevant
Lågehængsling Standard hængsel
Udvendige mål, HxBxD, mm 818x596x590
El-tilslutning, amp. 10

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

justeres mellem 0 og 6 cm.
Tilgangsslange, materiale Aqua control
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 150
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W 1950
Produktnummer 911 546 166
EAN 7332543695867
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