Underbyggd Diskmaskin med AirDry
ESF8000W2

Glöm blötläggning, skinande rent är det som gäller
800 SprayZone Diskmaskin rengör kokkärlen noggrant, med tre gånger bättre
rengöringsegenskaper än standarden. Ingen blötläggning krävs. Kraftfullt
vattentryck avlägsnar rester av mat och fett och lämnar disken skinande ren
varje gång.

800 SprayZone Diskmaskin rengör kokkärlen noggrant, med tre gånger bättre
rengöringsegenskaper än standarden. Ingen blötläggning krävs. Kraftfullt
vattentryck avlägsnar rester av mat och fett och lämnar disken skinande ren
varje gång.

Produktfördelar
Utan fläckar
SprayZone-funktionen ger dina kastruller och grytor en intensivrengöring.
Envisa fläckar från lasagnen eller oljiga bakplåtar ‒ i den dedikerade zonen blir
allt fantastiskt rent tack vare ett kraftigt vattentryck. Disken blir väl
omhändertagen, varje gång.

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.

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.

Belysningen i maskinen gör allt enklare
Den invändiga belysningen gör att du ser bra inuti diskmaskinen. Du kan utan
problem hitta rätt plats i diskmaskinen för dina köksredskap.

• Energieffektivitetsklass: A+++
• Invändig belysning
• XXL-utrymme
• Invertermotor
• Extra spolnivå i taket
• Autosensor
• 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, Återstående programtid, Servicekod
• MyFavourite-funktion
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
• Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, FlexiWash, Intensiv 70°, Machine
Care, Quick 60° 30 min
• Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip
vinglashållare, Handtag, Side basket handles
• Underkorg med: 4 fällbara tallriksstöd, Handtag, Spray Zone
• Bestickkorg

Underbyggd Diskmaskin med AirDry
ESF8000W2
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

XXL
818x596x580
Underbyggd
1.6
180
180
Aqua control
Standard
1550-2200
10
200-240
Varmt/Kallt
A
A
Eco 50
13
44
Satellit sprayarm med SprayZone
Sprayarm
Rostfritt stål
Dold
LED-display, 3 tecken
My Favourite, SprayZone, Time
Manager, XtraDry
Hel botten och flottör

Energiklass
Årlig energiförbrukning, kWh
Årlig vattenförbrukning, liter
Tillopp och avloppsslang
Typ av bestickkorg/låda
Premium Rails
Familj
SoftGrips
SoftSpikes
SprayZone
Nettovikt, kg
EAN-kod
Färg på luckan

A+++
234
2940
180/180
Bestickkorg
XXL
6 SoftGrips
2 rader SoftSpikes
Ja
46.03
7332543661749
Vit

