ESF8635ROX Masina de spalat vase
Îngrijire extraordinară a paharelor, Totul se poate
spăla
Indiferent de cât de încărcată este maina de spălat
vase - de la cratiele cele mai mari i mai murdare i
până la paharele cele mai delicate - RealLife® va oferi
o spălare excelentă, asigurându-vă o curăenie
strălucitoare de fiecare dată.

Acordă o atenţie specială paharelor delicate de vin
Suporturile SoftGrip au fost concepute special pentru
a oferi o protecţie suplimentară paharelor delicate de
vin prin fixarea lor atentă, dar fermă, pe toată durata
ciclului.

Ajunge în fiecare colţ
Vasele dvs. vor fi mereu curate i strălucitoare datorită
braului stropitor cu satelit. Cele 5 niveluri de
pulverizare asigură apei o acoperire maximă a întregii
dvs. încărcături, chiar i în cazul celor mai aglomerate.
Acesta are o micare de dublă rotaie care schimbă

Beneficii suplimentare :
• Tehnologia noastra inteligenta AirDry foloseste fluxul natural de aer
• Tavă detaşabilă pentru tacâmuri pentru o descărcare uşoară
• Cuvă XXL pentru 15 seturi de masă complete

Beneficii :

Specificatii tehnice :

Descrierea produsului

• Instalare: Independent
•Clasă de energie / Performanţă de
spălare / Performanţă de uscare: A / A /
A
•Uşă, panou şi plintă din inox, laterale
cu aspect argintiu
•Capacitate de încărcare: 15 seturi de
vase
•Nivel de zgomot: doar 44 (IEC 607043)
•Consum de apă şi energie: 11 l, 0.857
kWh pentru program(e) Eco 50
•Program pentru protejare veselă din
sticlă
• 6 programe, 5 temperaturi
•Programe maşină de spălat: AutoFlex
45°-70°, Eco 50, FLEXIWASH, Pahare
45°, Intensiv 70°, QuickPlus 60°
•Braţ spray FlexiSpray Satellite
•Sistem de uscare: AirDry Technology
•Panou text/simboluri
•Funcţie oprire automată
•Sistem termoeficient
•Opţiune pornire cu întârziere de la 1 la
24 ore
•Indicator pentru timp rămas
•Maşină de spălat vase cu
SENSORCONTROL
•Senzorul de apă detectează nivelul de
murdărie şi reglează consumul de apă
•Indicatori pentru sare şi ajutor la clătire
•Alţi indicatori pentru Start intarziat 1h24h, My Favorite, Selectie programe,
Clatire suplimentara, Sare,
TimeManager, Faza spalare, XtraDry
•Coşuri superioare cu FlexiLift
•Coş superior reglabil pe înălţime, chiar

• Numar seturi de vase : 15
•Clasa eficienta energetica : A+++
•Performanta de spalare : A
•Performanta de uscare : A
•Pulverizare - parte superioară : Braţ de pulverizare din plafon
•Braţ de pulverizare - parte inferioară : Braţ pulverizare tip Satellite
•Consum anual energie (kWh) : 241
•Consum anual apa (l) : 3080
•Programe standard : Eco 50
•Timp programe standard (min) : 233
•Eticheta ecologica UE : •Consum energie in modul oprit (W) : 0.5
•Consum energie in modul inactiv (W) : 5
•Durata aparat mod inactiv pana la oprire automata (min) : 5
•Nivel zgomot dB(A) : 44
•Mod de instalare : Independent
•Dimensiuni IxLxA (mm) : 850x596x610
•Dimensiuni incorporare : Informatia nu se aplica in cazul acestui
produs
•Lungime cablu alimentare : 1.6
•Culoare : Inox
•Tensiune (V) : 220-240
•Siguranta necesara (A) : 10
•Sarcina electrica (W) : 1950
•Clasa produs : Masina de spalat vase
•Model : ESF8635ROX
•PNC : 911416372
•EAN : 7332543472321

Maşină de spălat vase
RealLife cu consum mic
de apă, energie şi timp
preţios din viaţa dvs.:
bucuraţi-vă de mai mult
timp petrecut alături de
cei dragi.

