300 Integrerad Diskmaskin med AirDry
KEAD2100L

Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.
Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är
tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under
torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är
tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under
torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar
Torkar tre gånger bättre med AirDry
Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för
att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre
prestanda jämfört med systemet med stängd lucka.
Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften
cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt
Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande
spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk
kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Snabb och effektiv
Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters
snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med
resultatet. För perfekt diskresultat ‒ snabbt.

Enkel installation, PerfectFit
Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin.
Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att
skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.
Rinse and Hold - fördisk för fräschare disk
Om det tar dig några dagar att fylla på diskmaskinen, kommer Rinse-and-Holdprogrammet att förhindra uppbyggnad av lukt i maskinen. Vattenstrålar tar bort
matrester från tallrikar och glas, så att köket hålls fräscht.

• Energieffektivitetsklass: A+
• Invertermotor
• Touchkontroll
• Autosensor
• Sliding Door
• Auto Off
• 6 program, 3 temperaturer
• Senare start 3 timmar
• Övre korgen går enkelt att justera i höjdled
• Energiklass A+
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
• Program: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes,
Avsköljningsprogram
• Överkorg med: Fällbara kopphyllor
• Underkorg med: Fasta tallriksstöd
• Bestickkorg

300 Integrerad Diskmaskin med AirDry
KEAD2100L
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Installation
Sladdlängd, (ca) m
Längd tömningsslang, cm
Tilloppsslang, cm
Tilloppsslang, typ
Typ av gångjärn
Total effekt, W
Säkring, A
Spänning, V
Vattenanslutning
Diskeffektbetyg
Torkeffektbetyg
Deklarerat program
Kapacitet IEC-kuvert
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)
Sprayarm, typ
Typ av sprayarm i tak:
Material i trumman
Element typ
Display
Extra funktioner
Översvämningsskydd
Energiklass
Årlig energiförbrukning, kWh

818x446x550
Helintegrerad
1.5
150
150
Aqua control
Sliding Door
1950
10
220-240
Varmt/Kallt
A
A
Eco 50
9
47
Standard
Rostfritt stål
Dold
LED indikator
XtraPower
Hel botten och flottör
A+
222

Årlig vattenförbrukning, liter
Tillopp och avloppsslang
Typ av bestickkorg/låda
QuickSelect
Premium Rails
SprayZone
Nettovikt, kg
EAN-kod
Färg på luckan

2772
150/150
Bestickkorg
Level 1
37.13
7332543731084
Integrerad

