600 SatelliteClean Integrerad Diskmaskin
med AirDry 15 kuvert 60 cm
ESI8550ROX

Du kan lita på att det blir rent i varenda hörn
Med en satellitspolarm i din nya diskmaskin kommer spolningen åt allt som
står i diskmaskinen. Den innovativa vattenrörelsen når varenda hörn så att all
disk kommer ut som ny. Inga fläckar. Bara helt rent.

Med en satellitspolarm i din nya diskmaskin kommer spolningen åt allt som
står i diskmaskinen. Den innovativa vattenrörelsen når varenda hörn så att all
disk kommer ut som ny. Inga fläckar. Bara helt rent.

Produktfördelar
Ett skinande resultat utan att du behöver diska för
hand
Nu behöver du inte längre diska dina finglas för hand.
Vårt avancerade GlassCare System med den unika
SoftGrip-funktionen håller varje glas säkert på plats
under diskprogrammet och skyddar dem från
vibrationer och att flyttas. Inga sprickor, krossade glas
eller vattenmärken.

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.

Ett skinande resultat utan att du behöver diska för
hand
Nu behöver du inte diska dina finglas för hand längre.
Vårt avancerade GlassCare System med den unika
SoftGrip-funktionen håller varje glas säkert på plats
under diskprogrammet. Inga sprickor eller krossade
glas. Och inga vattenmärken. Bara säkert och skinande
rent, varje gång.

• XXL-utrymme
• AutoOff
• Panel med symboler
• Display med 3 siffror
• Torksystem: AirDry
• Senare start från 1 till 24 timmar
• Besticklåda med handtag
• 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: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip
vinglashållare, Fällbar kopphylla, Handtag
• Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
• Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, FlexiWash, Glas 45°, Intensiv 70°,
Quick 60° 30 min

600 SatelliteClean Integrerad Diskmaskin
med AirDry 15 kuvert 60 cm
ESI8550ROX
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Installation
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått
Färg
Antal kuvert
Ljudnivå (dB)
DoorFitKit
Typ av bestickkorg/låda
SprayZone
SoftGrips
SoftSpikes
Antal program
Antal temperaturer
Ljussignal på golvet
Invändig belysning
Energiklass
Ljudklass
Diskeffektindex
Torkeffektindex
Energiförbrukning (100 cykler)
Vattenförbrukning, liter per cykel
(baserat på eco-programmet)
Typ av gångjärn
Total effekt, W

600 PRO
Halvintegrerad
818x596x575
820-900x600x570
15
44
Nej
Borttagbar besticklåda
6 SoftGrips
1 rad med SoftSpikes
6
5
Nej
D
B
1.121
1.061
86
11
Dubbelledade
1950

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

10
1.6
180
180
Aqua control
Hel botten och flottör
Varmt/Kallt
Standard spray arm
Satellitsprayarm
My Favourite, Time Manager, XtraDry
3 justerbara fötter, 0 till 8 cm
570-655
1,5-8,0
39.57
LED-display, 3 tecken
7332543634538
911 426 364

