
Ragyogó tisztaság minden alkalommal
A hagyományos szórókarral ellentétben a dupla forgású szatelit vízkar 5 
irányból permetezi a vizet az edényekre. Ezért minden edény tökéletesen 
tiszta lesz minden alkalommal. 

Beam on floor (fénypont a padlón) funkció
A Beam on floor (fénypont a padlón) funkció hangos csipogás helyett a 
padlóra vetített fényponttal jelzi a program aktuális állapotát. Amíg tart a 
program pirosan világít, ha pedig lejárt, zöldre vált.

Mosogatógép, mely egy nyelvet beszél Önnel
Csak azt kell eldöntenie, hogy mennyi idő múlva 
legyenek tiszták az edények. Ez alapján a   
mosogatógép beállítja a megfelelő tisztítási ciklust, 
hogy Önnek már csak kipakolnia kelljen a tiszta 
edényeket.

Minden eszköz egyszerre mosogatható a 
MaxiFlexszel
A MaxiFlex rekeszeket úgy terveztük, hogy bármilyen 
méretű és formájú edények és eszközök elhelyezhetők 
legyenek bennük. Legyen szó extra méretűről vagy 
különleges formájúról, az egyedileg variálható 
elválasztók és a mély rekesz mindegyiknek helyet ad.

Egyedülálló védelem a poharaknak
A Glassholder stabilan a helyén tartja a magasabb 
szárú üvegárut mosogatás közben, így azokat nem kell 
külön kézzel elmosnia. 

GlassCare - egyedülálló védelem a poharaknak

A GlassCare rendszerrel nem kell többé kézzel mosogatnia a törékeny 
üvegpoharakat. A gumikarok és a gumitüskék stabilan rögzítik a poharakat, így 
nem sérülnek meg mosogatás közben a gépben.

Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető kivitel
• Teríték: 14 teríték,(IEC szabvány)
• 8 program, program,3 hőmérséklet
• Programok: 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, 
AUTO program,  ECO,  öblítés-tartás , Tisztítás, Gyors 30 perc
• FlexiSpray - szatelit szórókar
• Szárítás: AirDry
• Szöveges+szimbólumos panel
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Thermo Efficient technológia a melegvizes bekötéshez
• Késleltetett indítási lehetőség (1-24 óra)
• Hátralévő idő kijelzés
• A vízszenzor érzékeli a szennyezettségi szintet és ez alapján igazítja a 
vízfelhasználást
• Só és öblítőszer kijelző
• Egyéb kijelzés: fénypont a padlón (kétszínű),  hangjelzés,  késleltetett indítás 
1h-24h,  szárítás, GlassCare, Machine Care,  választott program,  
öblítőszerhiány,  só hiány, XtraPower
• FlexiLift - könnyen állítható magasságú felső kosár
• Állítható felső kosár, megpakolva is
• Felső kosár opciók: 2 SoftSpikes tüskesor,  lehajtható pohártartók, Műanyag 
fogantyú
• Alsó kosár a következő opciókkal: 2 lehajtható tányértartó, Pohártartó, 
Műanyag fogantyú
• WaterStop System-  vízvédelmi rendszer
• Energiaosztály/Tisztítási hatékonyság/Szárítási hatékonyság: AAA
• Zajszint: csupán 42dBA
• Két színű, fénypont jelzés a padlón

• Inverter motor
• Melegvízre köthető (60°C-ig)

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, AirDry
EEG48300L

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEDW190PE0000K.jpg


Márkanév Electrolux
Modellnév EEG48300L
Energiaosztály A+++
Programok száma 8 program,
Hőmérsékletek száma 3

Mosogató programok
160 perces program, 60 perces 

program, 90 perces program, AUTO 
program,  ECO,  öblítés-tartás , 

Tisztítás, Gyors 30 perc
Kijelző típusa LED
Opciók GlassCare,  ExtraPower
Motor típus inverter
Vízelárasztás elleni védelem úszókapcsoló
Vízszenzor van
Automata kikapcsolás Igen
Zsanérok csúszózsanér

Felső kosár jellemzői 2 SoftSpikes tüskesor,  lehajtható 
pohártartók, Műanyag fogantyú

Alsó kosár jellemzői  2 lehajtható tányértartó, Pohártartó, 
Műanyag fogantyú

Evőeszköz kosár Nincs megadva

Evőeszköz tartó polc  késtartóval, MaxiFlex fiók, Kivehető 
fiókosztó

Felső mosogatási szint Felső szórókar
Alsó szórókar típusa Szatelit szórókar

Zajszint (dBA) 42

Product Specification
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