ESL95324LO Dishwasher
Індивідуальний догляд, усе на місці
Завдяки можливості змінювати конфігурацію відділень посудомийної
машини ви зможете вмістити все й одразу. Унікальні стійки, що
складаються, та кошик, який можна піднімати, дозволяють налаштовувати
внутрішній простір машини так, аби вмістити посуд будь-якої форми та
розміру.
Бездоганно і сяюче, у кожному циклі
Наша програма AutoFlex з інтелектуальним датчиком налаштовує
споживання кожного циклу миття відповідно до розміру та ступеня
забруднення кожного завантаження, використовуючи лише стільки води й
енергії, скільки необхідно для забезпечення бездоганного миття всього
посуду. Без даремного витрачання води, енергії та часу. Лише ефективно і
Швидка й ефективна робота
Коли у вас небагато посуду, швидка 30-хвилинна програма миття
дозволить заощадити час і дає прекрасні результати.

Features :

Technical Specs :

• Установка: Повністю інтегрована
•Місткість: Параметри IEC 13
•Рівень шуму: всього 45 дБ
•Споживання води та електроенергії:
л, кВт для програми Економна 50
•5 програм, 4 температур
•Програми посудомийної машини:
AutoFlex 45°-70°, Економна 50°,
Інтенсивна 70°, Швидка 60°,
Полоскання без зливу
•Система сушіння: Сушка AirDry
•Текстова панель/панель із
символами
•Панель із символами
•Функція автоматичного вимкнення
•Система Thermo Efficient
•Можливість відкласти пуск на 1 - 24
години
•Індикатор часу до завершення
•Посудомийна машина класу AAA
•Сенсор води визначає рівень
забруднення і відповідно регулює
обсяг споживання води
•Позначення обсягу солі та
ополіскувача
•Індикатори Світлова індикація на
підлозі, два кольори, Зумер,
Відкладений запуск 1-24 год.,
Програму вибрано, Ополіскував,
Сіль, XtraDry
•Верхній кошик із FlexiLift
•Верхній кошик із можливістю
регулювання висоти навіть при
повному завантаженні
•Верхній кошик із Складані полички
для чашок
•Нижній кошик із 2 складані підставки

• Клас енергоспоживання (фактичний) : A+
•Номінальна напруга, В : 220-240
•Потужність, Вт : 1950
•Висота, мм : 818
•Ширина, мм : 596
•Глибина, мм : 550
•Розміри для вбудовування (мін-макс ВхШхГ), мм : 820880x600x550
•Сила струму, А : 10
•Клас мийки : A
•Клас сушіння : A
•Завантаження, комплектів посуду : 13
•Колїр : Сірий
•Product Partner Code : ER Open
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