EEM48320L Diskmaskin
Våga använda alla dina köksredskap
Med 700 MaxiFlex-diskmaskinslåda kan du släppa lös
din kreativitet och använda alla verktyg i ditt kök. Från
bestickkuvert till skrymmande redskap, layouten kan
anpassas för att rymma alla objekt.

Alla dina bestick kan diskas på en gång med
MaxiFlex
MaxiFlex-lådan är designad för bestick och
köksredskap av alla former och storlekar. Oavsett om
de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara
avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får
plats.

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.

Fler produktfördelar :
• QuickSelect är diskmaskinen som pratar ditt språk
• Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
• Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen
är klar.
Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Energieffektivitetsklass: A+++
•Invertermotor
•Touchkontroll
•Satellitsprayarmen sprider vattnet
bättre
•Extra spolnivå i taket
•Autosensor
•Sliding Door
•Visning av återstående programtid
•Auto Off
• 8 program, 3 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
•Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel
•Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90
Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine
Care, Quick 30 Minutes,
Avsköljningsprogram
•Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes,
Fällbara kopphyllor, Plastic coloured
handle
•Underkorg med: 4 fällbara tallriksstöd,
Plastic coloured handle
•Beam on Floor

• Familj : MaxiFlex
•Produktmått H x B x D, mm : 818x596x550
•Installation : Helintegrerad
•Sladdlängd, (ca) m : 1.5
•Längd tömningsslang, cm : 150
•Tilloppsslang, cm : 150
•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 : 14
•Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 44
•Sprayarm, typ : Satellitsprayarm
•Typ av sprayarm i tak: : Sprayarm
•Material i trumman : Rostfritt stål
•Element typ : Dold
•Display : LED indikator
•Extra funktioner : GlassCare, XtraPower
•Översvämningsskydd : Hel botten och flottör
•Energieffektivitetsklass : A+++
•Årlig energiförbrukning, kWh : 237
•Årlig vattenförbrukning, liter : 2940
•Tillopp och avloppsslang : 150/150
•Typ av bestickkorg/låda : Borttagbar
•QuickSelect : Level 2
•SoftSpikes : 1 rad SoftSpikes
•SprayZone : •Nettovikt, kg : 39.35
•EAN-kod : 7332543672875

Produktbeskrivning :
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