ESI8610ROX Astianpesukone
Tilava RealLife-astianpesukone
Täytitpä astianpesukoneeseen mitä tahansa astioita suuria likaisia pannuja tai arimpia lasejasi - RealLife®
-astianpesukonee tarjoaa erinomaisen säihkyvän
puhdistustuloksen joka kerta.

Pese suuri määrä astioita yhdellä kertaa
Juhlien järjestämisen ei tarvitse tarkoittaa ylimääräistä
työtä astioiden pesemisessä. Tässä
astianpesukoneessa on XXL-kokoinen pesuallas, ja
sen täyttömäärä on 15 astiastoa. Voit siis pestä
erittäin suuren määrän astioita yhdellä kertaa.

Kätevä siirrettävä ruokailuvälinetaso
Siirrettävässä ruokailuvälinetasossa on aterimien
lisäksi tilaa hieman suuremmillekin keittiövälineille ja
espressokupeille. Ruokailuvälinetaso on helppo
nostaa koneesta aterinlaatikon viereen, jolloin
ruokailuvälineiden tyhjentäminen käy näppärästi.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:

Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Voidaan asentaa lattiatason yläpuolelle
•RealLife -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
•XXL-kokoinen sisätila: 10 litraa
tilavampi kuin tavallinen
astianpesukone
•Inverter -moottori
•Pesuohjelmat: AutoFlex 45°-70°,
Säästöohjelma 50°C, Yhdistelmäpesu,
Tehopesu 70°C, A-luokan pikapesu 30
min., Esihuuhtelu
•Kuivaustekniikka: Kuivaus jälkilämmön
avulla
•XtraDry -toiminto
•Time Manager -tominto puolittaa
pesuajan
•Ohjauspaneelissa teksti/symbolit
•Ohjauspaneelissa symbolit
•AutoOff-toiminto
•Tehokas lämminvesitekniikka
•Jäljellä olevan ajan näyttö
•Muu informaatio/merkkivalot: Ajastin 124 h, Kuivausjakso, Suosikkiohjelma,
Valittu ohjelma, Huuhtelukirkaste,
Pehmennyssuola, Ajansäästö,
Pesuvaihe, XtraDry
•Ajastustoiminto 1-24 tuntia
•SENSORCONTROL
•Veden likaisuuden tunnistin
•Pehmeät Soft pidikkeet
•Ruokailuvälinetaso
•QuickLift - Täytenä säädettävä yläkori
•Yläkorin korkeudensäätö myös täyteen
lastattuna
•Aqua Control -vedenottoletku

• Nimike : Kalusteisiin sijoitettava astianpesukone
•Väri : Teräs
•ColorEnglish : Stainless steel
•Paneelin väri : Teräs
•Tuoteryhmä : Astianpesukone
•Täyttömäärä (IEC-astiayksikköä, 2010/30/EU) : 15
•Energialuokka (2010/30/EU) : A++
•Energiankulutus/vuosi (kWh, 2010/30/EU) : 270
•Energiankulutus/pesu (kWh, 2010/30/EU) : 0.961
•OFF-mode energiankul. (W, 2010/30/EU) : 0.1
•Left on-mode energiankul. (W, 2010/30/EU) : 5
•Vuotuinen vedenkul. (ltr, 2010/30/EU) : 3080
•Kuivaustulos (2010/30/EU) : A
•Luokitusohjelma (2010/30/EU) : Säästöohjelma 50°C
•Luokitusohjelman pituus (min, 2010/30/EU) : 225
•Left on-mode pituus (min, 2010/30/EU) : 5
•Äänitaso (dB(A) re 1 pW, 2010/30/EU) : 44
•Vedenkulutus (ltr, 2010/30/EU) : 11
•Pesutulos (2010/30/EU) : A
•Asennus/sijoitus : Kalustepeitteinen, paneeli näkyvissä
•SprayZone-alue : •Automaattinen virrankatkaisu : On
•XtraDry-kuivaustoiminto : On
•Sisävalo : •Pesuohjelmat (kpl) : 6
•Pesulämpötilat (kpl) : 5
•Yläkori : 2 taittuvaa telinettä, 2 taittuvaa lasitukea, Soft-pidikkeet
(2), Kääntyvät kuppihyllyt, Electrolux muovikahva
•Taso aterimille : Ruokailuvälinetaso muovikahvalla
•Kuppihylly (kpl) : 4 muovista
•Yläkorin korkeussäätö : Säädettävissä myös täytettynä
•Alakori : 2 alastaittuvaa lautastelinettä, Muovikahva
•Ruokailuvälinekori : •Ruokailuvälinetaso : On
•SoftGrips-pidikkeet : •SoftSpikes-piikit : 2 kpl
•Vedenottoletkun pituus (cm) : 180

RealLife, Invertermoottori,
Ruokailuvälinetaso,
AutoOff, Ohjelmia ja
asetuksia mm.
Yhdistelmäpesu,
Tehopesu 70°C, Aluokan pikapesu 30 min
ja AutoFlex 45°-70°,
Äänitaso 44 dB(A),
Ajastin 1-24 h,
Digitaalinäyttö.
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