
ESF5206LOW pomivalni stroj

Odprta vrata za suho posodo

Naša tehnologija AirDry zaključi vsak cikel s svežim
zrakom. Vrata so na rahlo priprta v zadnjem delu
sušenja, brez da bi vi morali narediti karkoli. Naraven
zrak lahko kroži v notranjosti stroja in poskrbi za
popolnoma čiste kozarce ter krožnike.

Pomijte posodo v zgolj 30 minutah

Ko imate za pomivanje pripravljene sveže umazane
krožnike in posodo, kot naprimer med hodi jedi na
zabavi z večerjo, lahko uporabite 30-minutni hitri
program tega pomivalnega stroja.

Naravno sušenje

Naša nova tehnologija AirDry uporablja naraven
zračni tok za zaključek sušenja. Vrata se samodejno
odprejo za 10 cm v zadnjem delu cikla, dokler niste
pripravljeni, da pospravite posodo iz stroja. Naraven
način za maksimalno učinkovitost sušenja, ki hkrati

Prednosti izdelka:
Program Intensive Care 70 z možnostjo Sanitize za ultra-higienične rezulate•

Značilnosti:

Namestitev: prostostoječi•
Energijski razred/Učinek
pomivanja/Učinek sušenja: A+ / A / A

•

Prostornina: 13 standardnih pogrinjkov•
Glasnost: samo 49 (IEC 60704-3)•
Poraba vode in energije: 11 l, 1.039
kWh za program ekonomični 50

•

5 programov, 4 temperature•
Programi Eco 50˚, intenzivni 70°,
standardni 65˚, QuickPlus 60°, izpiranje
&pomivanje pozneje

•

Sistem sušenja: tehnologija AirDry•
Plošča s simboli•
Sistem Thermo Efficient•
Zamik vklopa:3h•
Nadzor senzorjev•
Indikator soli in tekočine za lesk•
Indikatorji za zamik vklopa 3h, sušenje,
konec, OK/start, sredstvo za izpiranje,
sol, pomivanje, vklop/izklop

•

V višino prilagodljiva zgornja košara•
Zgornja košara: nastavljivi nosilci
skodelic

•

Spodnja košara: fiksni nosilci krožnikov•
Mini košarica za jedilni pribor•

Tehnične značilnosti:

Št. standardnih pogrinjkov : 13•
Razred energijske učinkovitosti : A+•
Glasnost (dB(A)) : 49•
Spodnja pršilna ročica : Standardna•
Sistem sušenja : tehnologija AirDry•
Programi pomivanja : Eco 50˚, intenzivni 70°, standardni 65˚,
QuickPlus 60°, izpiranje &pomivanje pozneje

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 850x600x625•
Namestitev : prostostoječi•
Tečaji z dvojnim gibanjem : Normal•
Priklop vode na dovodno cev : hladna ali vroča•
Število programov : 5•
Število temperatur : 4•
Učinkovitost čiščenja : A•
Učinek sušenja : A•
Letna poraba el. energije (kWh) : 295•
Letna poraba vode (l) : 3080•
Water cons. (l) (2010/30/EC) : 11•
Priporočeni program : Eco 50 °C•
Zaščita proti izlivu vode : plavajoče stikalo•
Najvišja raven škropljenja : brez•
Možnosti : brez•
Barva vrat : bela•
Kolesa : 4 nastavljive nogice, nastavljive od 0 do 1 cm•
Varovalka (A) : 10•
Frekvenca (MHz) : 50•
Moč (V) : 220-240•
Dolžina kabla (m) : 1,5•
PNC koda : 911519220•
Product Partner Code : All Open•

Opis aparata:


