
ESF9516LOX Dishwasher

Merjen használni minden eszközt a konyhájában!

A 700 MaxiFlex mosogatógép rekesze partner a
kreativitásban: használja bátran bármelyik konyhai
eszközét! Legyen az akár evőeszközkészlet vagy
nagy méretű edény, a mosogatógép belső
elrendezése igény szerint alakítható, hogy minden

Hatalmas kapacitás - MaxiFlex kosár

A MaxiFlex kosár úgy lett megtervezve, hogy a
legváltozatosabb formájú edények is kényelmesen
elférjenek benne.

Tökéletes vízterítést garantáló SatelliteClean 

A SatelliteClean ragyogó tisztaságot garantál,
háromszor jobb hatásfokkal, mint az átlagos
mosogatógépek. Duplán forgó karja folyamatosan
változtatja a szórás szögét, így még a nagyobb
darabokat is alaposan megtisztítja.

More Benefits :
Az intelligens AirDry technológiánk természetes légáram segítségével
tökéletesen megszárítja az edényeket.

•

Features :

Szabadonálló kivitel•
Teljesen inox kivitel: panel, ajtó,
lábazat és oldalak

•

Inox ajtó, panel és lábazat•
Teríték: 14 (IEC szabvány)•
Üvegvédő program•
 6 program, 4 hőmérséklet•
Programok: AutoFlex, ECO 50,
üvegprogram 45, intenzív 70, gyors 60,
öblítés-tartás

•

FlexiSpray - szatelit szórókar•
Szárítás: AirDry szárítási rendszer•
Szöveges+szimbólumos panel•
Szimbólumok a panelen•
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•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ESF9516LOX•
Energiaosztály : A+++•
Programok száma : 6•
Hőmérsékletek száma : 4•
Mosogató programok : AutoFlex, ECO 50, üvegprogram 45,
intenzív 70, gyors 60, öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : LED•
Opciók : Time Manager, XtraDry•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : normál•
Felső kosár jellemzői : 2 SoftSpikes tüskesor, lehajtható
pohártartók, Műanyag fogantyú

•

Alsó kosár jellemzői : 4 lehajtható tányértartó, 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) : 44•
Nettó súly (kg) : 46.4•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 625•

Product Description :


