
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.

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.

Nemt at isætte og udtage alle redskaber
Opvaskemaskinens rummelige bestikbakke gør isætning, vask og udtagning 
nemt. Specialbygget til optimal plads og funktion. Den har endda ekstra plads 
til lange og store redskaber.

XXL opvaskemaskine i stål med det unikke ComfortLift-system, der løfter 
underkurven op til en behagelig arbejdshøjde. Maskinen har en meget fleksibel 
kurveindretning med skånsom støtte til glas. Med AirDry lufttørringsfunktion for 
fantastiske tørreresultater. Føres hos udvalgte forhandlere.

Verdens første løft-og-isæt opvaskemaskine. Bring servicet i den 
nederste kurv op i behagelig højde
ComfortLift® revolutionerer opvaskemaskinen med verdens første løft-og-isæt 
kurv. Denne avancerede mekanisme løfter den nederste kurv op til en 
behagelig højde. Det gør isætning og tømning meget lettere. Løfter 
opvaskemaskinen til et helt nyt niveau. 

Fordele og funktioner

• Opvaskemaskine med XXL inderkar og Satellite spulearm
• 42 dB(A) på stilleprogram
• ComfortLift® 
• 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
• Automatikprogram 
• TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
• Glasprogram
• 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
• Bestikbakke
• Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
• Overkurv: 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2 nedfældelige glasstøtter, 2 rk. 
SoftSpikes, 6 vinglasstøtte med SoftGrips, Opklappelige kophylder, Rustfrit 
stål håndtag, Hæve sænkbar håndtag i siden
• Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenpinde med ComfortLift® funktion, 
Rustfrit stål kurvehåndtag
• Opvaskeprogrammer: 30 minutter 60°C, 89 minutter 60°C, AutoSense 45-
70°C, Økonomi, Ekstra stilleprogram, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, 
Maskinrens, ProZone, Skyl
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ProClean/RealLife/MaxiFlex XXL
Farve Rustfri stål
Energieffektivitetsklasse D
Lydniveau dB(A), klasse B
Lydniveau, dB(A) 44
Opvaskeevne 1.13
Tørreevne 1.07
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.835
Energiforbrug 100 cykl., kWh 84
Vandforbrug pr. gang, liter 11
Antal standardkuverter 13
Antal programmer 10
Antal temperaturer 5
DoorFitKit -
Bestikbakke/Bestikkurv Aftagelig bestikbakke
QuickSelect -
SprayZone -
SoftGrips Ja, 6 stk. holdere
SoftSpikes Ja, 2 rk.
Aktuel programstatus Display, visning op til 3 cifre
Resttidsindikator på gulv Ja, tofarvet spot
Indvendig belysning -

Tilvalgsfunktioner ExtraHygiene, MyFavorite, TimeSaver, 
XtraDry

Øverste overbrusningstype Spulearm

Øverste spulearm Standard
Nederste spulearm Satellite
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 818x596x570
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 180
Afløbsslange, længde cm 180
Ledningslængde, m 1,6
Tilslutningseffekt, 230V, W 1550-2200
Produktnummer 911 444 461
EAN 7332543785681

Tekniske data

FFB63806PM ComfortLift med AirDry lufttørring 
 Fuld bredde, 60 cm til underbygning 13

FFB63806PM

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW210DE00004.jpg
https://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2020%5C117%5C869642umDA.pdf

