
ESF4660ROW Dishwasher

Az egyéni főzési szokásokhoz alkalmazkodó mosogatógép

Ha ezt a mosogatógépet használja, nem kell többé mérlegelnie az edények
tisztíthatóságát a kiválasztáskor: rugalmassága a valós hétköznapi igényekhez
igazodik.

FlexiSpray szatelit szórókar – tökéletes tisztóhatás

Ne engedje, hogy mosogatógépe határozza meg,
milyen edényeket használhat! Mosogatógépünk
egyedi RealLife® tisztítórendszere képes az aktuális
töltet összes darabját tökéletesen elmosogatni.

Használja olyan gyakran, amikor csak szükséges –
energiapazarlás nélkül
A legkiválóbbak közé tartozó A++ besorolásával ez a
mosogatógép megadja Önnek azt a lehetőséget, hogy
olyan gyakran használja azt, amikor csak szükséges –
energiapazarlás nélkül.

More Benefits :
AutoFlex funkció az optimális energia- és vízfelhasználáshoz•

Time Manager a rövidebb programokhoz•

AutoOff funkció – rövid készenléti üzemmód után a készülék kikapcsol•

Features :

Szabadonálló kivitel•
RealLife mosogatógép - praktikusan és
könnyen megpakolható, XXL belső
térrel

•

Teríték: 9 (IEC szabvány)•
Üvegvédő program•
 6 program, 4 hőmérséklet•
Programok: AutoFlex, ECO 50,
üvegprogram 45, intenzív 70, gyors 60,
öblítés-tartás

•

FlexiSpray - szatelit szórókar•
Szárítás: szárítás maradékhővel•
Szimbólumok a panelen•
AutoOff - automatikus kikapcsolás•
Thermo Efficient technológia a
melegvizes bekötéshez

•

Késleltetett indítási lehetőség (1-24
óra)

•

Hátralévő idő kijelzés•
Multitab: speciális opció a kombinált
tabletták használatához

•

SENSORCONTROL•
A vízszenzor érzékeli a
szennyezettségi szintet és ez alapján
igazítja a vízfelhasználást

•

Só és öblítőszer kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ESF4660ROW•
Termékkód (PNC) : 911 056 019•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A++•
Programok száma : 6•
Hőmérsékletek száma : 4•
Mosogató programok : AutoFlex, ECO 50, üvegprogram 45,
intenzív 70, gyors 60, öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : 3 karakteres kijelző•
Opciók : Multitab, Kedvenc, Time Manager•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : normál•
Felső kosár jellemzői : 2 Soft Spikes tüskesor, lehajtható
pohártartók, rács fogantyú

•

Alsó kosár jellemzői : 2 lehajtható tányértartó•
Evőeszköz kosár : 45cm Dark Grey•
Evőeszköz tartó polc : nincs•
Felső mosogatási szint : Zuhanyfej•
Alsó szórókar típusa : Szatelit szórókar•
Zajszint (dBA) : 44•
Nettó súly (kg) : 36.4•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 446•
Mélység (mm) : 615•

Product Description :

9 terítékes mosogatógép
A++ energiaosztállyal és
XtraDry szárítási
funkcióval


