Diskmaskin
ESS42200SW

Du kan lita på att det blir rent i varenda hörn
Sprayarmen på 600 SatelliteClean® diskmaskin ser till att allt blir skinande
rent. Vår teknik har upp till tre gånger bättre spraytäckning jämfört med
standardmaskiner, så till och med tätt staplade föremål diskas noggrant. Ingen
smuts och inga fläckar, bara skinande ren disk.

Sprayarmen på 600 SatelliteClean® diskmaskin ser till att allt blir skinande
rent. Vår teknik har upp till tre gånger bättre spraytäckning jämfört med
standardmaskiner, så till och med tätt staplade föremål diskas noggrant. Ingen
smuts och inga fläckar, bara skinande ren disk.

Produktfördelar
Heltäckande med SatelliteClean
Dina tallrikar kommer ut skinande rena med
SatelliteClean, upp till tre gånger bättre än standarden.
Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som
kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande
föremål riktigt rena.

Döda bakterier med ExtraHygiene-funktionen
ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull
och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C.
Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk dör.

Naturligt inspirerad torkning
Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt
luftflöde för att avsluta torkningen. Luckan öppnas
automatiskt 10 cm i den sista torkfasen och håller sig
öppen tills du vill plocka ur maskinen. Ett naturligt sätt
att få maximalt torkresultat - samtidigt som du spar på
energikostnaderna.

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.
Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk
Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även om
korgen är fullastad med stora föremål kan du justera höjden med QuickLiftsystemet så att du enkelt når disken.

• Invertermotor
• Satellitsprayarmen sprider vattnet bättre
• Autosensor
• Auto Off
• 8 program, 4 temperaturer
• Senare start från 1 till 24 timmar
• Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
• Display visar: Fördröjd start, Återstående programtid, Servicekod
• Energiklass A++
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

Diskmaskin
ESS42200SW
Tekniska specifikationer
Familj
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
Energieffektivitetsklass

XXL
818x446x575
Underbyggd
1.5
150
150
Aqua control
Standard
1950
10
220-240
Varmt/Kallt
A
A
Eco 50
9
46
Satellitsprayarm
Rostfritt stål
Dold
LED indikator
ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Hel botten och flottör
A++

Årlig energiförbrukning, kWh
Årlig vattenförbrukning, liter
Tillopp och avloppsslang
Ljussignal på golvet
Invändig belysning
Typ av bestickkorg/låda
Premium Rails
SoftSpikes
SprayZone
Nettovikt, kg
Färg
EAN-kod

197
2772
150/150
Nej
Bestickkorg
1 rad SoftSpikes
31.2
Vit
7332543732661

