
Öblítés – előmosás 
Az Öblítés programmal megakadályozható a kellemetlen szagok kialakulása, 
ha több napba is beletelik, hogy megteljen a mosogatógép. A vízsugarak 
eltávolítják az élelmiszermaradékokat az edényekről, hogy konyhája levegője 
mindig friss maradjon.

Egyszerű beszerelés
A PerfectFit csúszózsanérokkal minden eddiginél egyszerűbben beépítheti 
mosogatógépét. A zsanérok segítségével a készülék befér bármilyen 
magasságú konyhapultba, és még a talapzat alját sem kell levágnia.

Dupla forgású szatelit vízkar
A hagyományos szórókarral ellentétben a dupla forgású szatelit vízkar 5 
irányból permetezi a vizet az edényekre. Ezért minden edény tiszta lesz mind 
a felső, mind az alsó kosárban.

Gyors és hatékony
Az új idővarázslója! Ha csupán kevés, enyhén szennyezett edénye van, a 30 
perces gyorsprogram tökéletes megoldást kínál! Ráadásul az végeredmény 
sem lesz gyengébb! Makulátlan mosogatási eredmény – gyorsan!

Energiatakarékos szárítás az AirDry rendszerrel
Az AirDry rendszerű mosogatógépek ajtaja 10 cm-re 
kinyílik az utolsó szárítási fázisban. Az edényeket a 
természetes levegőáramlás segítségével, 
energiatakarékosan szárítja meg a készülék.

Háromszor hatékonyabb szárítás az AirDry segítségével 
Az AirDry rendszerű mosogatógépek ajtaja 10 cm-re kinyílik az utolsó szárítási 
fázisban. Az edényeket a természetes levegőáramlás segítségével, 
energiatakarékosan szárítja meg a készülék.

Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető kivitel
• Teríték: 9 teríték,(IEC szabvány)
• 5 program, program,3 hőmérséklet
• Programok: 160 perces program, 90 perces program,  ECO, Gyors 30 perc,  
öblítés-tartás 
• Szárítás: AirDry
• Szöveges+szimbólumos panel
• Szimbólumok a panelen
• Thermo Efficient technológia a melegvizes bekötéshez
• Késleltetett indítás (3 óra)
• Só és öblítőszer kijelző
• Egyéb kijelzés: hangjelzés,  késleltetett indítás 3h,  szárítás,  választott 
program,  öblítőszerhiány,  só hiány
• Állítható felső kosár
• Felső kosár opciók: lehajtható pohártartók
• Alsó kosár a következő opciókkal:fix tányértartók
• Evőeszköztartó kosár
• WaterStop System-  vízvédelmi rendszer
• Energiaosztály/Tisztítási hatékonyság/Szárítási hatékonyság: A+AA
• Zajszint: csupán 49dBA
• Inverter motor
• Melegvízre köthető (60°C-ig)
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Márkanév Electrolux
Modellnév EEA12100L
Energiaosztály A+
Programok száma 5 program,
Hőmérsékletek száma 3

Mosogató programok
160 perces program, 90 perces 
program,  ECO, Gyors 30 perc,  

öblítés-tartás 
Kijelző típusa LED
Opciók Nincs
Motor típus inverter
Vízelárasztás elleni védelem úszókapcsoló
Vízszenzor nincs
Automata kikapcsolás Nem
Zsanérok csúszózsanér
Felső kosár jellemzői lehajtható pohártartók
Alsó kosár jellemzői fix tányértartók
Evőeszköz kosár Igen
Evőeszköz tartó polc nincs
Felső mosogatási szint Nincs
Alsó szórókar típusa Normál
Zajszint (dBA) 49
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