ESL7740RO Съдомиялна
ИЗДИГА МИЕНЕТО НА НОВО НИВО
Новата уникална съдомиялна ComfortLift е първата
в света, чиято долна кошница може да се повдигне
почти до нивото на горната, предоставяйки
ергономична удобна позиция при зареждане и
разтоварване. С ComfortLift ние издигаме миенето

Лесно зареждане и разтоварване на прибори
Подвижната поставка за прибори улеснява
зареждането и разтоварването на малки и големи
прибори за хранене. Едно решение за оптимално
оползотворяване на горното пространство на
миялната със специална удължена зона за дълги

Блестящи съдове и без миене на ръка
Вече не е нужно да миете деликатната посуда на
ръка. С наяите уникални гумените държачи
SoftGrips всяка чаша е стабилно захваната и
защитена от вибрации и удряне. Гаранция за
винаги здрави и чисти чаши.

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

Характеристики

Технически спецификации

• Енергийна ефективност:
(2010/30/EC): A+++
•Монтаж: Напълно вграждане
•Капацитет на зареждане: 13 IEC
комплекта
•Ниво на шума: само 42 (dB(A) re 1
pW) (2010/30/EC)
•Консумация на вода и енергия: 11 л,
0.832 kWh на програма Еко 50
•Специална деликатна програма за
чаши
•MyFavourite - активира любимата ви
програмa и настройки само с едно
докосване
• 7 програми, 5 температури
•Програми на съдомиялната: AutoFlex
45°- 70°, ЕКО 50°, FLEXIWASH, Чаши
40°, Интензивна 70°, Бърза 60°,
Изплакване § Задържане
•FlexiSpray сателитно разпръскващо
рамо
•Система за изсушаване: Технология
AirDry
•Панел с текст/ символи
•Панел със символи
•Сензорен контрол за избор на
програми и функции
•Функция автоматично изключване Auto Off
•Термоефективна система
•Връзка с топла вода до 60°C
•Опция отложен старт от 1 до 24 часа
•SENSORCONTROL съдомиялна
•Сензор отчита нивото на
замърсяване на водата и регулира
нейната консумация
•Индикатори за липса на сол и гланц

• Вид инсталация : Напълно вграждане
•Размери ВxШxД в мм : 818x596x550
•Панти на вратата : С плъзгане
•Захранване с вода : Студена или топла вода
•Външна дължина на захранващия кабел : 1.6
•Дължина на входящия маркуч : 180
•Дължина на изходящия маркуч : 180
•Консумирана мощност (Watt) : 1550-2200
•Крачета : 2 регулируеми + 1 задно регулируемо, регулируемо
от 0 до 8 см.
•Захранващо напрежение (Volt) : 200-240
•Необходим предпазител (А) : 10
•Честота (Hz) : 50/60
•Ниво на шум IEC7043 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 42
•Капацитет стандартни комплекти (IEC), (2010/30/EC : 13
•Брой програми : 7
•Брой температури : 5
•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) : 234
•Годишна консумация вода (л.) (2010/30/EC) : 3080
•Консумация вода (л.) (2010/30/EC) за цъкъл на измиване : 11
•Декларирани програми (2010/30/EC) : Еко 50
•Цвят на вратата : неприложимо
•Защита от преливане : Поплавък
•Долно разпръскващо рамо : Със сателитно разпръскващо
рамо
•Горно ниво на разпръскване : Перка (разпръскващо рамо)
•Опции : Любима програма, Time Manager, XtraDry
•Система на изсушаване : Технология AirDry
•Програми : AutoFlex 45°- 70°, ЕКО 50°, FLEXIWASH, Чаши
40°, Интензивна 70°, Бърза 60°, Изплакване § Задържане
•Продуктов код (PNC) : 911 437 335
•Product Partner Code : ER Open
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