900 ComfortLift Underbyggd Diskmaskin
med AirDry 14 kuvert 60 cm
ESC87310UW

Vi höjer standarden ‒ världens första diskmaskin i arbetshöjd
Världens första 900 ComfortLift® diskmaskin som gör det enkelt att tömma
eller stoppa in i diskmaskinen. Vår unika teknik lyfter korgen upp till midjenivå
med bara en lätt tryckning på ett handtag. Det är så bekvämt att du undrar hur
du kunnat leva utan det.

Världens första 900 ComfortLift® diskmaskin som gör det enkelt att tömma
eller stoppa in i diskmaskinen. Vår unika teknik lyfter korgen upp till midjenivå
med bara en lätt tryckning på ett handtag. Det är så bekvämt att du undrar hur
du kunnat leva utan det.

Produktfördelar
ComfortLift, lyft upp nedre korgen
Vår unika ComfortLift-funktion innebär att du inte längre
behöver böja dig ner för att tömma eller stoppa in i
diskmaskinen. Med en lätt tryckning på handtaget glider
den nedre korgen försiktigt upp till dig. Det är världens
första, för din komfort.

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

Alltid uppdaterad med TimeBeam®
Vår TImeBeam®-funktion håller dig uppdaterad om
statusen för ditt diskmaskinsprogram. Det projicerar
den viktigaste informationen på golvet framför
maskinen, så att du tydligt kan se hur lång tid det är
kvar. Nu slipper du gissa.

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.

• MaxiFlex®
• XXL-utrymme
• AutoOff
• Panel med symboler
• Touchkontroll
• Display med 3 siffror
• TimeBeam® visar kvarvarande tid
• Invändig belysning
• Torksystem: AirDry
• Senare start från 1 till 24 timmar
• AutoFlex-program
• MyFavourite-funktion
• TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
• Glasprogram
• 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: 12 SoftGrip vinglashållare, 2 fällbara stöd, 2 fällbara
glasstöd, 4 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Rostfritt handtag, Sidohandtag
• Underkorg med: 4 fällbara tallriksstöd Comfort Lift®, Rostfritt handtag
• Program: 89 MIN 60°, AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, FlexiWash, Glas 45°,
Intensiv 70°, Machine Care, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

900 ComfortLift Underbyggd Diskmaskin
med AirDry 14 kuvert 60 cm
ESC87310UW
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Antal kuvert
Produktmått H x B x D, mm
Ljudnivå (dB)
Ljudklass
Energiklass
Inbyggnadsmått
Installation
Djup öppen dörr/lucka, mm
Färg
Typ av bestickkorg/låda
SprayZone
SoftGrips
SoftSpikes
Antal program
Antal temperaturer
Ljussignal på golvet
Invändig belysning
DoorFitKit
Diskeffektindex
Torkeffektindex
Energiförbrukning (100 cykler)
Vattenförbrukning, liter per cykel
(baserat på eco-programmet)
Typ av gångjärn

900 SENSE
14
818x596x570
41
B
D
820-880x600x570
Underbyggd
1200
Vit
MaxiFlex besticklåda
12 SoftGrips
2 rader med SoftSpikes
9
5
Time Beam vit
Ja
Nej
1.121
1.061
85
11
Standard

Total effekt, W
Säkring, A
Sladdlängd, (ca) m
Längd tömningsslang, cm
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)

1550-2200
10
1.6
180
180
Aqua control
Hel botten och flottör
Varmt/Kallt
Standard spray arm
Satellitsprayarm
HygienPlus, My Favourite, Time
Manager, XtraDry
3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
46.03
LED-display, 3 tecken
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