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Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL (60 cm)

VA98211TT RVS € 1.575,-

Uitvoering
 ∙ 18 couverts
 ∙ energielabel: A++
 ∙ waterverbruik: 9,4 liter
 ∙ energieverbruik: 0,96 kWh
 ∙ geluidsniveau (IEC60704-3): 41 dB(A)

Programma’s en functies
 ∙ 12 programma’s inclusief 2 programma’s voor halve belading: automatisch  
55-65 ˚C, intensief 55 ˚C, normaal 60 ˚C, dagelijks 60 ˚C, kort 30 ˚C, extra kort  
30 ˚C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 ˚C, eco 55 ˚C, tijd 65 ˚C max., onderkorf 55 ˚C, 
bovenkorf 55 ˚C, gemengde vaat 55 ˚C, afspoelen, afspoelen en drogen

 ∙ temperatuur- en droogtijdaanpassing
 ∙ tijdsduurverkorting
 ∙ turbo droogsysteem
 ∙ automatische multi-tablet functie
 ∙ programma voor halve belading

Bediening
 ∙ RVS bedieningspaneel met touch control
 ∙ uitgestelde starttijd: 1-24 uur
 ∙ zout en spoelglansmiddel indicatie

Interieur
 ∙ donkergrijze korven
 ∙ verschuifbare bestekkorf met hoge greep
 ∙ bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
 ∙ bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, 
wijnglazenrek en messenhouder

 ∙ onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor 
bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)

 ∙ afsluitbare messenkorf boven in het toestel
 ∙ unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
 ∙ binnenverlichting

Veiligheid
 ∙ kinderslot
 ∙ aqua Safe systeem / pex slang
 ∙ overloopbeveiliging

Bijzonderheden
 ∙ 3 power sproeizones
 ∙ programma indicator met led verlichting in 3 kleuren op vloer voor 
statusaanduiding wasprogramma

 ∙ akoestisch eindsignaal
 ∙ zelfreinigende filters
 ∙ watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is

Technische specificaties
 ∙ van voren instelbare deurbalans
 ∙ vanaf voorzijde instelbare achterpoot
 ∙ op ooghoogte in te bouwen
 ∙ aansluitwaarde: 1,70 kW
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XXL Vaatwassers,  
hoog model
Uitzonderlijk groot: tot 40 cm hoge borden. ATAG 
heeft vaatwassers met een hoogte van 86 cm. Deze 
vaatwassers hebben een bruikbare binnenruimte van 58 
cm en een uniek, flexibel interieur met vier wasniveaus. 
Afwas tot maar liefst 40 cm hoog, zoals  grote 
pizzaborden en ovenschalen, kunt u daardoor eenvoudig 
plaatsen en hoeft u dus nooit meer met de hand af te 
wassen!

Nieuwe besteklade 
Modellen: VA98211TT, VA68211TT, VA68211RT 

De positie van deze besteklade is bovenin de kuip en is uitermate 
geschikt voor het makkelijk inladen van het bestek. De bekende 
bestekmand is in feite niet meer nodig, maar deze leveren we nog wel 
erbij. De keuze is aan uzelf.

 Flexibele besteklade

De flexibele besteklade is in hoogte verstelbaar. In de lage stand kunt u 
hogere objecten kwijt en in de hoge stand normaal bestek. De hogere 
objecten kunnen gemakkelijk in de bovenkorf geplaatst worden.

De besteklade is ook in delen uit te nemen, wat makkelijk is voor inladen 
of opruimen. En ook om in de bovenkorf hogere objecten te kunnen 
plaatsen. 

Nieuwe handige houder

Nieuwe handige houder in de onderkorf voor babyfles / vaas.  
Modellen: VA98211TT, VA98211RT en VA68211TT
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