700 GlassCare Integrerad Diskmaskin
med AirDry 13 kuvert 60 cm
EEG70001

GlassCare, ojämförbar
Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin.
Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre
korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan
att gå sönder.
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Produktfördelar
Varje glas står säkert och blir skinande rent med
GlassHolder
GlassHolder är placerad i diskmaskinens nedre korg
och är en säker plats för dina finglas på fot. Den kan
rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att
passa olika bredder.

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.

Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska
diska
QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt
skräddarsydda program. Välj programtid med slidern
och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med
bara en knapptryckning.

Tyst feedback, Beam on Floor
Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en
hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar
diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd
när den är igång och grön när den är klar.
Enkel installation, PerfectFit
Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin.
Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att
skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

• XXL-utrymme
• AutoOff
• Touchkontroll
• Beam on Floor
• Torksystem: AirDry
• Senare start från 1 till 24 timmar
• Bestickkorg
• Glashållare med SoftGrips i nedre korgen
• 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 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbar
kopphylla, Handtag
• Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, GlassHolder, Handtag
• Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine
Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
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Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Installation
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått
Färg
Antal kuvert
Ljudnivå (dB)
DoorFitKit
Typ av bestickkorg/låda
QuickSelect
SprayZone
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

700 PRO
Helintegrerad
818x596x550
820-900x600x570
13
44
Nej
Bestickkorg
Level 2
1 rad med SoftSpikes
8
4
Röd & Grön
Nej
E
B
1.121
1.061
94
10.5
Sliding Door
1950

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

10
1.6
180
150
Aqua control
Hel botten och flottör
Varmt/Kallt
Standard
GlassCare, XtraPower
3 justerbara fötter, 0 till 8 cm
670-820
1,5-10,0
38.67
LED Display
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