ESF5533LOW Съдомиялна
Съдомиялна, която измива за половината от
времетраенето на стандартна програма.
Удобната функция Time Manager Ви позволява да
съкратите продължителността на програмата
наполовина, за да имате чисти съдове, когато наймного се нуждаете. Идеалната програма, ако сте
поканили гости.
Измийте съдовете между отделните ястия на
сервиране - само за 30 минути
Когато имате току що използвани съдове или
такива между отделните ястия на сервиране,
можете да използвате тази 30-минутна програма
за бързи резултати.

Повече свобода и гъвкавост благодарение на функция отложен старт
(от 1 до 24 часа)

More Benefits :
• Нашата интелигентна технология AirDry използва естествения въздушен
поток.

Характеристики

Технически спецификации

• Енергийна ефективност:
(2010/30/EC): A++
•Монтаж: Свободностоящ
•Капацитет на зареждане: 13 IEC
комплекта
•Ниво на шума: само 47 (dB(A) re 1
pW) (2010/30/EC)
•Консумация на вода и енергия: 9.9 л,
0.921 kWh на програма Еко 50
•Специална деликатна програма за
чаши
•6 програми, 4 температури
•Програми на съдомиялната: AutoFlex
45°- 70°, ЕКО 50°, Чаши 40°,
Интензивна 70°, Бърза 60°,
Изплакване § Задържане
•Система за изсушаване: Технология
AirDry
•Панел с текст/ символи
•Панел със символи
•Функция автоматично изключване Auto Off
•Термоефективна система
•Връзка с топла вода до 60°C
•Опция отложен старт от 1 до 24 часа
•Индикатор за оставащото време
•SENSORCONTROL съдомиялна
•Сензор отчита нивото на
замърсяване на водата и регулира
нейната консумация
•Индикатори за липса на сол и гланц
•Горна кошница FlexiLift
•Регулируема на височина горна
кошница дори при пълно
натоварване
•Горна кошница: 2 меки подложки Soft
Spikes, Сгъваеми поставки за чаши,

• Вид инсталация : Свободностоящ
•Размери ВxШxД в мм : 850x600x625
•Панти на вратата : Стандартни
•Захранване с вода : Студена или топла вода
•Външна дължина на захранващия кабел : 1.5
•Дължина на входящия маркуч : 150
•Дължина на изходящия маркуч : 150
•Консумирана мощност (Watt) : 1950
•Крачета : 4 регулируеми , регулируемо от 0 до 1 см.
•Захранващо напрежение (Volt) : 220-240
•Необходим предпазител (А) : 10
•Честота (Hz) : 50
•Ниво на шум IEC7043 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 47
•Капацитет стандартни комплекти (IEC), (2010/30/EC : 13
•Брой програми : 6
•Брой температури : 4
•Тип мотор : Инверторен BLDC
•Енергиен клас (2010/30/EC) : A++
•Клас на измиване (2010/30/EC) : A
•Клас на изсушаване (2010/30/EC) : A
•Годишна консумация на енергия (kWh) (2010/30/EC) : 262
•Годишна консумация вода (л.) (2010/30/EC) : 2775
•Консумация вода (л.) (2010/30/EC) за цъкъл на измиване : 9.9
•Декларирани програми (2010/30/EC) : Еко 50
•Цвят на вратата : Бял
•Защита от преливане : Поплавък
•Долно разпръскващо рамо : Стандартно
•Горно ниво на разпръскване : Без
•Опции : Time Manager, XtraDry
•Система на изсушаване : Технология AirDry
•Програми : AutoFlex 45°- 70°, ЕКО 50°, Чаши 40°, Интензивна
70°, Бърза 60°, Изплакване § Задържане
•Product Partner Code : All Open

Product Description :

