
ESI4500LOX Dishwasher

Keskeny mosógép - kis helyen is elfér

Ez a mindössze 45 cm széles mosogatógép tökéletes
megoldást kínál azokban a konyhákban, ahol a
rendelkezésre álló tér korlátozott.

Egy igazán takarékos mosogatógép

Az A+ energiaosztályú mosogatógép vizet és energiát
spórol Önnek mosogatás közben.

A legoptimálisabb beállítások minden töltethez –
teljesen önműködően
Mindegy mekkora és milyen típusú az aktuális töltet,
ez a mosogatógép pontosan kiszámítja a szükséges
víz- és energiafogyasztást. Egyszerűen kapcsolja be
az AutoFlex funkciót, és a többit bízza a
mosogatógépre.

More Benefits :
Késleltetett indítás a rugalmasabb időbeosztás érdekében•

30 perces rövidprogram a ruhanemű gyors mosásához•

AutoOff funkció – rövid készenléti üzemmód után a készülék kikapcsol•

Features :

Beépíthető - kezelőpaneles kivitel•
Magasra is beépíthető•
Teríték: 9 (IEC szabvány)•
Üvegvédő program•
 6 program, 4 hőmérséklet•
Programok: AutoFlex, ECO 50, Üveg
45C, intenzív 70, gyors 60, öblítés-
tartás

•

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 : ESI4500LOX•
Termékkód (PNC) : 911 066 003•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+•
Programok száma : 6•
Hőmérsékletek száma : 4•
Mosogató programok : AutoFlex, ECO 50, Üveg 45C, intenzív 70,
gyors 60, öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : 3 karakteres kijelző•
Opciók : Energy Saver, Multitab, Kedvenc•
Motor : aszinkron•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : Kivetőpántos zsanér•
Felső kosár jellemzői : lehajtható pohártartók, rács fogantyú•
Alsó kosár jellemzői : 2 lehajtható tányértartó, rács fogantyú•
Evőeszköz kosár : 45cm Dark Grey•
Evőeszköz tartó polc : nincs•
Felső mosogatási szint : Nincs•
Alsó szórókar típusa : Normál•
Zajszint (dBA) : 49•
Nettó súly (kg) : 32.49•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 446•
Mélység (mm) : 576•

Product Description :

9 terítékes beépíthető
mosogatógép XtraDry
szárítási funkcióval
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