Electrolux 300 Underbyggd Diskmaskin med AirDry 13 kuvert
ESF5533LOW

Kan anpassas efter dina behov så att allt får plats
Genom att helt skräddarsy inredning i diskmaskinen kan allt få plats samtidigt.
Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna kan du
omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får plats.
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Produktfördelar
Alltid ren disk när du behöver det
Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem
tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen
som gör det möjligt att minska programtiden med
hälften.

Kör diskmaskinen när det passar dig
Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med
funktionen Fördröjd start kan du fylla den när du vill och
programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan
fördröja starten med upp till 24 timmar.

Skinande rent i varje program
Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar
förbrukningen av varje diskprogram efter hur mycket
disk det är och hur ren den är. Den använder bara vad
som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten,
energi eller tid går till spillo. Bara effektivt och skinande
rent, varje gång.

Garanterat torr disk med automatisk AirDry-teknik
AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som avslutning på varje program.
Den öppnar luckan automatiskt 10 cm under sista delen av programmet tills du
är redo att plocka ur disken. Ett naturligt sätt att få ut maximal prestanda av
torkningen samtidigt som man effektivt minskar energikostnaderna.

• AutoOff
• Panel med symboler
• Torksystem: AirDry
• Senare start från 1 till 24 timmar
• Bestickkorg
• AutoFlex-program
• TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
• Glasprogram
• Autosensor
• Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
• Övre spolarm
• Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
• Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällbar kopphylla, Handtag
• Underkorg med: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
• Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30
min, Avsköljningsprogram

Electrolux 300 Underbyggd Diskmaskin med AirDry 13 kuvert
ESF5533LOW
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Installation
Antal kuvert
Energiklass
Ljudnivå (dB)
Färg
Inbyggnadsmått
Antal program
Antal temperaturer
Produktmått H x B x D, mm
Ljudklass
Djup öppen dörr/lucka, mm
Typ av bestickkorg/låda
SprayZone
SoftSpikes
Ljussignal på golvet
Invändig belysning
DoorFitKit
Diskeffektindex
Torkeffektindex
Energiförbrukning (100 cykler)
Vattenförbrukning, liter per cykel
(baserat på eco-programmet)
Typ av gångjärn
Total effekt, W

300
Underbyggd
13
E
47
Vit
820-880x600x570
6
4
818x596x590
C
1140
Bestickkorg
1 rad med SoftSpikes
Nej
Nej
1.121
1.061
94
9.9
Standard
1950

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

1.5
150
10
150
Aqua control
Hel botten och flottör
Varmt/Kallt
Standard spray arm
Standard
Time Manager, XtraDry
2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0
to 6 cm
34.9
LED indikator
7332543777327
911 546 176
Fristående

