ESI8520ROX Myčka nádobí
Myčka nádobí RealLife zvládne všechno
Bez ohledu na to, co do myčky nádobí vložíte – od
největších, nejšpinavějších hrnců a pánví až po
nejkřehčí sklo: myčka RealLife® vždy zazáří
vynikajícími výsledky.

Myčka nádobí, která věnuje mimořádnou péči
vašim křehkým sklenicím na víno
Chcete, aby bylo vaše křehké sklo umyté s maximální
možnou péčí a ochranou. Tato myčka na nádobí je
vybavena speciálními držáky na sklenice na víno
SoftGrip, které během mycího cyklu uchytí křehké
sklenice na nožičce jemně ale pevně na místě.
Umyté nádobí k dispozici vždy, když jej
potřebujete
Potřebujete rychle umýt nádobí? To není u této myčky
nádobí problém díky funkci řízení času, která
umožňuje zkrátit délku programů na polovinu.

Další benefity
• Funkce AutoFlex zajišťuje optimální spotřebu vody a energie

Specifikace

Technické specifikace

Popis výrobku

• 6 programů, 5 teplot(y)
•Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, eco
50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C,
intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C
•Úrověň hluku: jen 46 dB(A)
•Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.961
kWh
•Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
•Myčka pro instalaci ve výšce
•Kapacita mytí: 15
•Šetrná funkce pro sklo
•Systém sušení: Sušení zbytkovým
teplem
•Panel s textem a symboly
•Funkce odloženého startu 1-24 hodin
•Vodní senzor detekuje úroveň
zašpinění vody a upravuje spotřebu
vody
•Indikátor doplnění soli
•Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h,
fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný
program, indikátor pro leštidlo, sůl,
TimeManager, fáze mytí, XtraDry
•Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení
•Horní košík má 2 skládací držáky, 2
skládací drátěné držáky pro skleničky,
2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na
šálky, Plastové držadlo

• Instalace : Vestavná, viditelný ovládací panel
•Rozměry (mm) : 818x596x575
•Energetická třída : A++
•Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-900x600x570
•Programy : AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o
sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C
•Počet jídelních souprav : 15
•Délka kabelu (m) : 1.6
•Délka napouštěcí hadice (cm) : 180
•Délka vypouštěcí hadice (cm) : 180
•Příkon (W) : 1550-2200
•Napájecí napětí (V) : 200-240
•Požad. jištění (A) : 10
•Frekvence (Hz) : 50/60
•Hlučnost (dB(A)) : 46
•Počet programů : 6
•Počet teplot : 5
•Účinnost sušení : A
•Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 270
•Roční spotřeba vody (l) : 3080
•Obvyklý program : Eko 50
•Zařízení proti zaplavení : spínací plovák
•Typ napouštěcí hadice : Aqua control
•Systém sušení : Sušení zbytkovým teplem
•Typ motoru : Invertor motor
•Čistá hmotnost (kg) : 39.57
•Vodní senzor : Ano
•Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
•FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano
•Vlastnosti dolního koše : 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové
držátko
•Vlastnosti horního koše : 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné
držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
•Kolečka a nožičky : 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu,
Výšková nastavitelnost 0-8 cm
•Kód produktu (PNC) : 911 426 304

Vestavná myčka s
ovládacím panelem,
Real Life, A++, počet
sad nádobí: 15, 6
programů / 5 teplot,
AutoFlex 45°-70°, Eco
50, FLEXIWASH,
GlassCare 45°,
Intensive 70, QuickPlus
60°, hlučnost 46dB,
výška (mm) 820 x šířka
(mm): 600 x hloubka
(mm): 570, Spotřeba
energie (kWh): 0,96
spotřeba vody (l) : 11

ESI8520ROX Myčka nádobí

