
ESF7565ROX Dishwasher

Kivételes mosogatási hatékonyság, feleannyi vízigénnyel

Az egyedülálló WaterSave technológiának köszönhetően feleannyi
vízmennyiség is elegendő a makulátlan tisztaság eléréshez. Ez az eljárás az
adott ciklus legutolsó, gyakorlatilag teljesen tiszta öblítővizét megőrzi, és
felhasználja a következő program előmosási fázisához.

HygienePlus mosogatógép a 99,99%-ban
baktériummentes eredményért
Extra Hygiene funkciójának köszönhetően ez a
mosogatógép higiénikus tisztaságot biztosít,
elpusztítva a baktériumok 99,99%-át. Ha ezt az opciót
választja, mind a tartály, mind a mosogatógép belseje
és az edények számára tökéletes tisztaságról

Kíméletes a törékeny borospoharakkal

A SoftGrip gumikarokat azért terveztük, hogy finoman,
mégis stabilan tartsák helyükön a törékeny
borospoharakat a mosogatás közben.

More Benefits :
FlexiWash program - az üvegpoharakat finoman, a serpenyőket intenzíven
mossa tisztára

•

Időkezelő funkció a maximális kezelhetőség és kényelem érdekében•

Features :

Szabadonálló kivitel•
Inox ajtó, panel, lábazat és ezüst
oldalak

•

Teríték: 13 (IEC szabvány)•
 6 program, 5 hőmérséklet•
Programok: AutoFlex, Eco 50,
FlexiWash, intenzív 70, gyors 60,
öblítés-tartás

•

FlexiSpray - szatelit szórókar•
Szárítás: szárítás maradékhővel•
Szöveges+szimbólumos panel•
AutoOff - automatikus kikapcsolás•
Thermo Efficient technológia a
melegvizes bekötéshez

•

Késleltetett indítási lehetőség (1-24
óra)

•

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

•

Só és öblítőszer kijelző•
Egyéb kijelzés: késleltetett indítás 1h-
24h, HygienePlus, My Favorite,
választott program, öblítőszerhiány, só
hiány, TimeManager, tisztítási fázis,
extra száraz

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ESF7565ROX•
Termékkód (PNC) : 911 416 354•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A++•
Programok száma : 6•
Hőmérsékletek száma : 5•
Mosogató programok : AutoFlex, Eco 50, FlexiWash, intenzív 70,
gyors 60, öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : 3 karakteres kijelző•
Opciók : Hygenie Plus, Kedvenc, Time Manager, XtraDry•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : normál•
Felső kosár jellemzői : 2 lehajtható tartó, 2 lehajtható drót
poharakhoz, 2 Soft Spikes tüskesor, 6 borospohár rögzítő
gumigyűrű, lehajtható pohártartók, műanyag fogantyú

•

Alsó kosár jellemzői : 2 lehajtható tányértartó, műanyag fogantyú•
Evőeszköz kosár : Electrolux•
Evőeszköz tartó polc : nincs•
Felső mosogatási szint : Felső szórókar•
Alsó szórókar típusa : Szatelit szórókar•
Zajszint (dBA) : 44•
Nettó súly (kg) : 46.08•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 610•

Product Description :

WaterSave víztakarékos
technológiát használó
Real Life mosogatógép,
13 teríték kapacitással
és inverter szivattyúval


