
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.

QuickSelect Wi-Fi-vel: Okos eszközzel párosított mosogatógép vezérlése 
alkalmazáson keresztül
Az okos eszközzel párosítható QuickSelect mosogatógépeinkkel fenntartható 
módon mosogathat. Útmutatást kaphat az adott töltetnek megfelelő program 
kiválasztásához, és beállíthatja azt is, mikor induljon el a program. Az 
alkalmazás összegzi a használattal kapcsolatos adatokat, és  visszajelzést ad 
a még fenntarthatóbb

SatelliteClean®. Teljes tisztaság. Extra vízfelhasználás nélkül
Az edények makulátlanul tisztán kerülnek elő a SatelliteClean® 
mosogatógépből – akár 3x jobban teljesít, mint a hagyományos mosogatógép. 
Duplán forgó karja folyamatosan változtatja a permetezés szögét, így még a 
terjedelmesebb edényeket is alaposan megtisztítja.

Fenntartható mosogatás könnyedén
Környezettudatos döntések, könnyedén. Állítsa be a QuickSelect 
érintőkijelzőn, hogy mennyi ideig tartson a program. Az Ecometer pedig intuitív 
zöld sávokkal megmutatja Önnek a leginkább fenntartható programot, amellyel 
vizet és energiát takaríthat meg.

SprayZone, intenzív tisztítás
A SprayZone funkcióval a lábosokat és serpenyőket 
intenzívebben tisztítja meg a mosogatógép. Az erős 
víznyomás akár 3x hatékonyabb, mint a hagyományos 
programok.

SprayZone, intenzív tisztítás
A SprayZone a hagyományoshoz képes háromszoros tisztítási hatékonysággal 
tisztítja az edényeket. Éppen ezért nem szükséges áztatás. Erős víznyomása 
még a ráégett étel- és zsírmaradványokat is eltávolítja, így minden alkalommal 
makulátlan tisztaságot hagy maga után. 

Product Benefits & Features

• Sensorcontrol
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Két színű, fénypont jelzés a padlón
• Egyéb kijelzés: fénypont a padlón (kétszínű),  hangjelzés,  késleltetett indítás 
1h-24h, GlassCare,  öblítőszerhiány,  só hiány, WashZone, XtraPower
• Szárítás: AirDry
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Kivitel teljesen beépíthető
Programok száma 8 program
Hőmérsékletek száma 4

Programok
160 perc, 60 perc, 90 perc, Auto 

Sense,  ECO, tisztító program, gyors 
30 perc,  öblítés-tartás 

WIFI kapcsolat Igen
Kijelző típusa LED kijelző
Opciók GlassCare, SprayZone,  ExtraPower
Motor típus inverter
Zsanérok csúszózsanér

Felső kosár jellemzői

 2 lehajtható tartó,  2 lehajtható drót 
poharakhoz,  2 Soft Spikes tüskesor,  

6 borospohár rögzítő gumigyűrű,  
lehajtható pohártartók,  műanyag 

fogantyú, Oldalsó fogantyúk
Alsó kosár jellemzői 4 foldable plate racks, Plastic handle, 

Spray Zone
Evőeszköz kosár nincs

Evőeszköz tartó polc  késtartóval, MaxiFlex fiók, kivehető 
fiókelosztó

Felső mosogatási szint Felső szórókar
Alsó szórókar típusa Satellite spray arm with Spray Zone
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
Bejövő vízcső hossza (cm) 180

Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 38.03

 Magasság (mm)  818
Mélység (mm) 550
Szélesség (mm)  596
Energiaosztály (mosás ciklus) C
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 76

Vízfogyasztás Eco programban / 
ciklus (l) 11

Eco program időtartama 4:00
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 42
Max. villamos teljesítményfelvétel (W) 1550-2200
Tisztítási teljesítmény index 1.121
Szárítási teljesítmény index 1.061

Product Specification

SprayZone 800 Beépíthető mosogatógép, 60 cm

EEZ69410W

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBDW120D000002.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW190DE00003.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/1e49129d-5866-40d5-8ee1-ebac9c51d269/E4RM3Q/3bff1ecd-8652-413c-a404-4703dfe7c0f7/ORIGINAL/3bff1ecd-8652-413c-a404-4703dfe7c0f7.pdf

