EEG67320L Diskmaskin
GlassCare, ojämförbar
Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700
GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och
SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre
korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga
glas på fot blir rena utan att gå sönder.
Dina finglas skyddas med SoftGrips och
SoftSpikes
Med SoftGrips och SoftSpikes behöver du inte längre
spendera tid med att handdiska känsliga glas. Det
mjuka materialet håller försiktigt glasen på plats och
skyddar dem mot sprickor.

Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska
diska
QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt
skräddarsydda program. Välj programtid med slidern
och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med
bara en knapptryckning.

Fler produktfördelar :
• Invändig belysning ger fullständig synlighet inuti diskmaskinen.
• TimeBeam®-ljusstrålen visar diskprogrammets återstående tid på golvet.
• Tre gånger bättre vattentäckning med SatelliteClean

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Energieffektivitetsklass: A+++
•Invändig belysning
•XXL-utrymme
•TimeBeam® visar kvarvarande tid
•Invertermotor
•Touchkontroll
•Satellitsprayarmen sprider vattnet
bättre
•Extra spolnivå i taket
•Autosensor
•Sliding Door
•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, Program,
Återstående programtid, Servicekod
•Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel
•Program: Machine Care, Quick 30
Minutes, Avsköljningsprogram, 160
Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes,
AUTO Sense, Eco
•Överkorg med: 12 SoftGrip
vinglashållare, 2 fällbara stöd, 2
fällbara glasstöd, 4 SoftSpikes,
Fällbara kopphyllor, Rostfritt handtag,
Side basket handles
•Underkorg med: 4 fällbara tallriksstöd,
GlassHolder, Rostfritt handtag
•Bestickkorg
•TimeBeam

• 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 : 1550-2200
•Säkring, A : 10
•Spänning, V : 200-240
•Vattenanslutning : Varmt/Kallt
•Diskeffektbetyg : A
•Torkeffektbetyg : A
•Deklarerat program : Eco 50
•Kapacitet IEC-kuvert : 13
•Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 42
•Sprayarm, typ : Satellitsprayarm
•Typ av sprayarm i tak: : Sprayarm
•Material i trumman : Rostfritt stål
•Element typ : Dold
•Display : LED Display
•Extra funktioner : ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
•Översvämningsskydd : Hel botten och flottör
•Energieffektivitetsklass : A+++
•Årlig energiförbrukning, kWh : 234
•Årlig vattenförbrukning, liter : 2940
•Tillopp och avloppsslang : 180/180
•Ljussignal på golvet : Time Beam vit
•Invändig belysning : Ja
•Typ av bestickkorg/låda : Cutlery basket
•QuickSelect : Level 3
•Premium Rails : •Familj : RealLife
•SoftGrips : 12 SoftGrips
•SoftSpikes : 4 rader SoftSpikes
•SprayZone : -

Produktbeskrivning :

EEG67320L Diskmaskin

