
KEGA9300L Dishwasher

GlassCare, a páratlan megoldás

A poharak biztonságban vannak és ragyogó tiszták
lesznek a 700 GlassCare mosogatógépben.
Egyedülálló SoftGrips és SoftSpikes kiegészítőink
pontosan a megfelelő pozícióban tartják őket a felső
kosárban. Az alsó kosárban a GlassHolder

A kényes poharakat a SoftGrips és SoftSpikes
rögzítők védik
A SoftGrips és a SoftSpikes rögzítőelemeknek
köszönhetően már a kényes üvegpoharakat sem kell
kézzel mosogatni. Puha ölelésük gyengéden tartja
biztonságos pozícióban őket, megvédve őket a
töréstől vagy megrepedéstől.

Mosogatás találgatás nélkül a QuickSelect
segítségével
A QuickSelect az egyedi mosogatási ciklus
elindításának egyszerű módja. Csak állítsa be az
időtartamot a csúszkán, majd egyetlen érintéssel adja
meg a kívánt kiegészítő műveleteket – és már mehet
is! Ön nyugodtan hátradőlhet, a mosogatógép mindent

More Benefits :
A belső világítás a mosogatógép egész belső terét jól láthatóvá teszi.•

A TimeBeam® funkció kivetíti a mosogatás hátralevő idejét a padlóra.•

A SatelliteClean háromszor jobb vízterítést kínál•

Features :

Teljesen beépíthető kivitel•
Teríték: 15 (IEC szabvány)•
 8 program, 4 hőmérséklet•
Programok: 160 perces program, 60
perces program, 90 perces program,
AUTO program, ECO, Tisztítás, Gyors
30 perc, öblítés-tartás

•

FlexiSpray - szatelit szórókar•
Szárítás: AirDry szárítási rendszer•
Magyar nyelvű LCD kijelző•
AutoOff - automatikus kikapcsolás•
Thermo Efficient technológia a
melegvizes bekötéshez

•

Késleltetett indítási lehetőség (1-24
óra)

•

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

•

Só és öblítőszer kijelző•
Egyéb kijelzés: hangjelzés, késleltetett
indítás 1h-24h, extra fertőtlenítés,
GlassCare, öblítőszerhiány, só hiány,
Time beam White, XtraPower

•

TimeBeam: a hátralévő idő kijelzése a
padlón

•

belső világítás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : KEGA9300L•
Energiaosztály : A+++•
Programok száma : 8•
Hőmérsékletek száma : 4•
Mosogató programok : 160 perces program, 60 perces program,
90 perces program, AUTO program, ECO, Tisztítás, Gyors 30
perc, öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : TFT kijelző•
Opciók : ExtraHygenie, GlassCare, ExtraPower•
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, 6 borospohár rögzítő
gumigyűrű, lehajtható pohártartók, fém fogantyú, Oldalsó
fogantyúk

•

Alsó kosár jellemzői : 4 lehajtható tányértartó, Pohártartó, inox
fogantyú

•

Evőeszköz kosár : Nincs megadva•
Evőeszköz tartó polc : Evőeszköz tartó polc fém fogantyúval,
késtartóval

•

Felső mosogatási szint : Felső szórókar•
Alsó szórókar típusa : Szatelit szórókar•
Zajszint (dBA) : 39•
Nettó súly (kg) : 45.57•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 550•

Product Description :
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