
ESF5521LOW Diskmaskin

Diska upp till 13 kuvert på en gång

Tack vare diskmaskinens justerbara korgar och ställ, inklusive speciella
ölglashållare och en bricka för långa knivar, kan du placera alla objekt på det
mest effektiva sättet.

Diskmaskinen som anpassar sig till vad disken
behöver
Den smarta AutoFlex-funktionen optimerar vatten- och
energiförbrukning genom att anpassa förbrukning och
temperatur till vad diskmängden och smutsgraden
behöver för grundlig rengöring.

"Av" betyder verkligen "av"

Den automatiska avstängningsfunktionen ser till att
diskmaskinen inte använder någon energi alls mellan
programmen - nästa steg i energieffektivitet.

Produktegenskaper :

Energieffektivitetsklass: A+•
Autosensor•
Visning av återstående programtid•
Auto Off•
Multitab-funktion•
 6 program, 4 temperaturer•
Senare start från 1 till 24 timmar•
Display visar: Servicekod, Fördröjd start,
Återstående programtid

•
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•

Torksystem: None•
Indikator för påfyllning av salt &sköljmedel•
Program: One hour 50°, Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram, AutoFlex 45°-70°,
Eco 50°, Intensiv 70°

•

Överkorg med: Fällbara kopphyllor•
Underkorg med: Trådhandtag, 2 fällbara
tallriksstöd

•

Bestickkorg•

Teknisk data :

Inbyggnadsmått : 820-880x600x570•
Installation : Underbyggd•
EU-betyg Energi/Disk/Tork : A+/A/A•
Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 45•
Kapacitet IEC-kuvert : 13•
Årlig energiförbrukning, kWh : 295•
Årlig vattenförbrukning, liter : 3080•
Sladdlängd (ca), m : 1.5•
Längd tömningsslang, cm : 150•
Tilloppsslang, cm : 150•
Tilloppsslang, typ : PEX•
Vattenanslutning : Varmt eller kallt•
Deklarerat program : Eco 50•
Sprayarm, typ : Standard•
Typ av sprayarm i tak: : -•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Värmeelement, typ : Dold•
Display : LED-display, 3 tecken•
Extra inställningar : Energy saver, Multitab•
Översvämningsskydd : Hel botten och
flottör

•

Säkring, A : 10•
Spänning, V : 230•
Nettovikt, kg : 40.24•
Produktnummer (PNC) : 911 546 073•
EAN-kod : 7332543385744•

Produktbeskrivning :

Autoprogrammet AutoFlex mäter hur
smutsig samt hur mycket disk du har.
Därefter anpassar maskinen programtid,
temperatur och vattenåtgång till detta. På
så vis blir disken ren utan att du förbrukar
onödigt mycket tid, energi eller vatten.
Smidig kontrollpanel med display som visar
återstående tid.


