
ESL7510RO Dishwasher

Mehet minden a RealLife® mosogatógépbe

Nem számít mit pakolt be a gépbe - a legnagyobb,
legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig - a
RealLife® csillogóan tisztára mos minden edényt,
minden alkalommal.

Az üvegpoharakat kíméletesen, a serpenyőket
intenzíven mossa tisztára - egy programon belül
A FlexiWash különböző beállításokkal dolgozik a
felső- és az alsó kosárban, így minden edény a
számára megfelelő körülmények között lesz tisztára
mosogatva - a vegyes tölteteknél is.

Mindig lesz elegendő tiszta edény, amikor teríteni
készül
Nagyon siet, és tiszta edényekre van szüksége? A
Time manager funkciónak köszönhetően, ez nem
probléma, mert felére csökkentheti a program
hosszát.

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

Features :

Teljesen beépíthető kivitel•
Magasra is beépíthető•
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: fénypont a padlón
(kétszínű), hangjelzés, késleltetett
indítás 1h-24h, My Favorite, választott
program, törlés, öblítőszerhiány, só
hiány, TimeManager, extra száraz

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ESL7510RO•
Termékkód (PNC) : 911 434 313•
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 : Kedvenc, Time Manager, XtraDry•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : csúszózsanér•
Felső kosár jellemzői : 2 lehajtható tartó, 2 lehajtható drót
poharakhoz, 2 Soft Spikes tüskesor, 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) : 43•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 550•

Product Description :

RealLife integrált
mosogatógép, 13
teríték, inverter motor,
digitális kijelző, 6
program, 10,2 liter
vízfogyasztás
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