600 SatelliteClean 60 cm
ESS67300SW

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.
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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.

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.

• XXL-utrymme
• AutoOff
• Panel med symboler
• Display med 3 siffror
• Torksystem: AirDry
• Senare start från 1 till 24 timmar
• Bestickkorg
• AutoFlex-program
• MyFavourite-funktion
• TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
• Glashållare med SoftGrips i nedre korgen
• Autosensor
• Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
• FlexiSpray Satellitsprayarm
• Övre spolarm
• Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
• Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip
vinglashållare, Handtag, Sidohandtag
• Underkorg med: 2 foldable plate racks, GlassHolder, Plastic handle
• Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, FlexiWash, Intensiv 70°, Machine
Care, Quick 60° 30 min

600 SatelliteClean 60 cm
ESS67300SW
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Installation
Antal kuvert
Energiklass
Ljudnivå (dB)
Färg
XXL-utrymme
Inbyggnadsmått
Antal program
Antal temperaturer
Produktmått H x B x D, mm
Ljudklass
Djup öppen dörr/lucka, mm
Typ av bestickkorg/låda
SprayZone
SoftGrips
SoftSpikes
Ljussignal på golvet
Invändig belysning
DoorFitKit
Diskeffektindex
Torkeffektindex
Energiförbrukning (100 cykler)
Vattenförbrukning, liter per cykel
(baserat på eco-programmet)

600 PRO
Underbyggd
13
D
42
Vit
Ja
820-880x600x570
6
5
818x596x580
B
1200
Bestickkorg
6 SoftGrips
1 rad med SoftSpikes
Nej
Nej
1.121
1.061
84
10.5

Typ av gångjärn
Total effekt, W
Sladdlängd, (ca) m
Längd tömningsslang, cm
Säkring, A
Tilloppsslang, cm
Tilloppsslang, typ
Översvämningsskydd
Vattenanslutning
Övre Sprayarm
Sprayarm, typ
Extra funktioner
Hjul/Fötter
Nettovikt, kg
Höjd Disklucka
Tillåten Vikt Disklucka, kg
Display
EAN-kod
Produktnummer (PNC)
Installation

Standard
1550-2200
1.6
180
10
180
Aqua control
Hel botten och flottör
Varmt/Kallt
Standard spray arm
Satellitsprayarm
ExtraHygiene, My Favourite, Time
Manager, XtraDry
2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0
to 6 cm
46.44
LED-display, 3 tecken
7332543779338
911 446 345
Fristående

