ESL7345RA Diskmaskin
Gnistrande rent, utan att diska för hand
Det avancerade GlassCare-systemets unika SoftGripklämmor håller glasen säkert på plats och skyddar
mot rörelser och vibrationer.

Ett skinande resultat utan att du behöver diska för
hand
Nu behöver du inte längre diska dina finglas för hand.
Vårt avancerade GlassCare System med den unika
SoftGrip-funktionen håller varje glas säkert på plats
under diskprogrammet och skyddar dem från
vibrationer och att flyttas. Inga sprickor, krossade glas

Du kan lita på att det blir rent i varenda hörn
Denna satellitspolarm i din nya diskmaskin kommer åt
allt som står i diskmaskinen. Den innovativa
vattenstrategin når varenda hörn så att all disk
kommer ut som ny. Inga fläckar. Bara helt rent på alla
ytor

Fler produktfördelar :
• Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt luftflöde

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Energieffektivitetsklass: A++
•XXL-utrymme
•Invertermotor
•Satellitsprayarmen sprider vattnet
bättre
•Extra spolnivå i taket
•Glasprogram
•Autosensor
•Sliding Door
•Visning av återstående programtid
•Auto Off
• 6 program, 5 temperaturer
•Senare start från 1 till 24 timmar
•Övre korgen går att justera i höjdled,
även då den är fullastad
•Display visar: Fördröjd start, Program,
Återstående programtid, Servicekod
•Energiklass A++
•MyFavourite-funktion
•Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel
•Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°,
FlexiWash, Glas 45°, Intensiv 70°,
Quick 60° 30 min
•Överkorg med: 12 SoftGrip
vinglashållare, 2 fällbara stöd, 2
fällbara glasstöd, 4 SoftSpikes,
Fällbara kopphyllor, Handtag
•Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd,
Handtag
•Bestickkorg
•Beam on Floor

• Familj : RealLife
•Produktmått H x B x D, mm : 818x596x550
•Installation : Helintegrerad
•Sladdlängd, (ca) m : 1.6
•Längd tömningsslang, cm : 180
•Tilloppsslang, cm : 180
•Tilloppsslang, typ : Aqua control
•Typ av gångjärn : Sliding Door
•Total effekt, W : 1950
•Säkring, A : 10
•Spänning, V : 220-240
•Vattenanslutning : Varmt/Kallt
•Diskeffektbetyg : A
•Torkeffektbetyg : A
•Deklarerat program : Eco 50
•Kapacitet IEC-kuvert : 13
•Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 46
•Sprayarm, typ : Satellitsprayarm
•Typ av sprayarm i tak: : Sprayarm
•Material i trumman : Rostfritt stål
•Element typ : Dold
•Display : LED-display, 3 tecken
•Extra funktioner : My Favourite, Time Manager, XtraDry
•Översvämningsskydd : Hel botten och flottör
•Energiklass : A++
•Årlig energiförbrukning, kWh : 262
•Årlig vattenförbrukning, liter : 2940
•Tillopp och avloppsslang : 180/180
•Familj : RealLife
•SoftGrips : 12 SoftGrips
•SoftSpikes : 4 rader SoftSpikes
•SprayZone : •Nettovikt, kg : 38.67
•EAN-kod : 7332543634712

Produktbeskrivning :

ESL7345RA Diskmaskin

