
Electrolux mosogatógépek

Ragyogóan 
tiszta edények,
mindenhol
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Bemutatjuk az Electrolux
RealLife® mosogatógépeket.

Szögletes tányérok? Extra nagy 
borospohár? Mély tésztástál?

Mi, az Electrolux munkatársai, tudjuk, hogy 
változnak az idők. És ennek megfelelően 
tervezzük készülékeinket. Ezek a modellek 
nem ismerik a lehetetlent — akkor miért is 
kötne kompromisszumot? Ha szereti a családi 
és baráti összejöveteleket, szüksége van 
egy mosogatógépre, mely megbirkózik 
a kihívásokkal.

A mindennapokhoz 
tervezve

Bevezetés
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Tegyen  
mély benyomást!

Talált egy fantasztikus receptet, amit 
nagyon szeretne feltálalni... a kedvenc, extra 
nagy tányérjain. De tényleg kézzel akarja 
elmosogatni őket vacsora után? A RealLife® 
mosogatógép megteszi Ön helyett. 

A RealLife® igazi szépsége abban rejlik, 
hogy hatékonyan, ugyanakkor kíméletesen 
mossa tisztára a nagyméretű dizájn 
tányérokat, a törékeny kis kávéscsészéket és 
a borospoharakat is. Biztos lehet benne, hogy 
többé semmit sem kell kézzel mosogatnia.

Bevezetés



76

Már több mint 90 éve látjuk el professzionális 
készülékekkel a világ legjobb éttermeit. Erre 
a professzionális tapasztalatra építettünk a 
háztartási gépek — sütők, főzőlapok, kombi 
hűtőszekrények, mosogatógépek, szagelszívók 
— megtervezésekor, melyek kiváló teljesítményt 
nyújtanak, és tökéletesen igazodnak életviteléhez.

Nem számít, milyen edényt tesz be a 
mosogatógépébe — a legnagyobb, legzsírosabb 
serpenyőktől a törékeny üvegpoharakig — a 
RealLife® mosogatógépek egyedülállóan tisztára 
mosnak mindent, hogy Ön minden alkalommal 
csillogóan tisztán vehesse ki edényeit a gépből.

Nagyobb kapacitás, 
könnyebb be- és kipakolás  
Választhat 13 vagy 
15 terítékes RealLife® 
mosogatógépet is. 
10 literrel nagyobb a 
készülékek pakolótere, 
mint egy hagyományos 
mosogatógépé. Így 
kényelmesen elférnek 
benne azok az edények 
is, melyeket főzés 
közben használ: a 
nagyobb lábosok, 
serpenyők, nagy tányérok, 
műanyag dobozok.

Kivehető          
evőeszköztartó tálca 
Ezt a helyet a nagy 
edényeknek terveztük, 
hogy egyszerű legyen 
be- és kipakolni 
őket. A 15 terítékes 
RealLife® modellekben 
találkozhat a kivehető 
evőeszköztálcákkal, 
melyeket a gép belsejének 
felső részén alakítottunk 
ki. Mivel az evőeszközök 
nem egy kosárba 
kerülnek, még több hely 
van a többi edénynek 
az alsó kosárban.

Minden belefér  
a mosogatógépbe

RealLife® mosogatógépek

Új konyha                                  
— egy szempillantás alatt 
A PerfectFit megoldással 
annyi időbe sem telik 
beépíteni új készülékét a 
konyhába, mint elvégezni 
egy jógagyakorlatot.            
A leggyorsabb beépítési 
módot kínáljuk a piacon.
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Semmihez sem hasonlítható egy csodálatos 
rostonsült azokkal a ropogós falatokkal, 
melyeket mindenki annyira szeret... De legyünk 
őszinték, elmosogatni senki sem akarja utána 
a tepsit. Nos, a RealLife® mosogatógépekbe 
mindent bepakolhat — a tepsit, a 
grillserpenyőt, az edényeket, a mártásostálat, 
az evőeszközöket. Nem kell előzetesen 
elmosogatnia őket, és persze utólag sem.

Ragyogóan tiszta edények,  
mindenhol

A szatelit vízkar mindenhol 
alaposabban mosogat 
Egyedülállóan tiszták 
lesznek az edények az 
intelligens szatelit vízkarnak 
és az 5 irányból érkező 
vízpermetnek köszönhetően. 
A hagyományos vízkarokkal 
ellentétben a szatelit vízkarunk 
folyamatosan váltakozó 
irányban mozog, ezért a 
legzsúfoltabb mosogatógép, 
legnehezebben elérhető 
sarkába is eljuttatja a 
vizet. Ezért az edények 
maradéktalanul tiszták 
lesznek, függetlenül 
attól, hogyan pakolta 
be őket a gépbe.

FlexiWash 
Ragyogóan tiszta lesz 
minden, egy program alatt. 
Tegye az üvegpoharakat 
a felső kosárba, a 
lábosokat és serpenyőket 
pedig az alsó kosárba.

Természet ihlette szárítás 
Az új AirDry technológia 
a természetes levegő-
áramlást használja 
fel az edények végső 
szárításához. Az ajtó             
10 cm-re kinyílik az utolsó 
szárítási fázisban, és úgy 
is marad, amíg kipakolja a 
gépet. Természetes módon 
szárítja meg az edényeket, 
miközben csökkenti az 
energiafogyasztást.

RealLife® mosogatógépek
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A legújabb technológiai megoldásoknak 
köszönhetően egy RealLife® mosogatógép 
automatikusan a töltethez igazítja az 
energia- és vízfogyasztást. Felméri a töltet 
mennyiségét és szennyezettségét, és 
csak annyi vizet, illetve energiát használ 
a mosogatáshoz, amennyire feltétlenül 
szükség van.

Alacsonyabb vízfogyasztás, 
ugyanaz az egyedülálló
hatékonyság

RealLife® WaterSave  
Az egyedülálló WaterSave 
technológia segítségével 
a gép minimális 
mennyiségű vízben is 
képes maradéktalanul 
tisztára mosogatni az 
edényeket. Ugyanis az 
öblítésből visszamaradó 
tiszta vizet újra 
felhasználja a következő 
mosogatási ciklushoz.

AutoFlex® program 
— a töltethez igazítja 
a programot 
Az AutoFlex® program 
érzékelők segítségével 
méri fel, hogy mennyire 
szennyezett a töltet, és 
ennek megfelelően állítja 
be a megfelelő ciklusokat, 
hogy egyedülállóan tiszta 
legyen minden edény. Ezért 
rendkívül hatékonyan és 
gazdaságosan — minimális 
víz- és energiafogyasztás 
mellett, rövidebb idő alatt 
— dolgozik a készülék.

RealLife® WaterSave technológia
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A törékeny 
üvegpoharak is 
biztonságban vannak

A SoftGrip gumigyűrűk 
stabilan fogják a poharakat 
Nem kell többé kézzel 
mosogatnia a törékeny 
üvegpoharait. Az intelligens 
SoftGrip gumigyűrűk finoman 
fogják a poharak szárát 
az egész program alatt.

SoftSpikes® gumitüskék      
a poharaknak 
A SoftSpikes® gumitüskék 
stabilan a helyükön tartják 
a poharakat, így azok 
biztonságban vannak 
a mosogatógépben. 
Tökéletes kiegészítői a 
SoftGrip gumigyűrűknek.

Amikor időt tölt az ételhez illő tökéletes 
bor kiválasztásával, természetes, hogy 
szeretné gyönyörűen tálalni. És a bor egy 
tiszta kristálypohárban mutatja meg igazi 
szépségét. Sajnos, ezeket a poharakat 
nem könnyű úgy elmosogatni, hogy mindig 
kristálytiszták legyenek. Túl nagyok, túl 
törékenyek, és a legtöbb ember nem is 
meri berakni őket a mosogatógépbe... 
de egy RealLife® mosogatógépre 
nyugodtan rábízhatja ezeket is.

Biztonsági öv a poharaknak
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Tiszta edényekre van szüksége, 
de gyorsan? A mosogatógép 
TimeManager® funkciójával ez nem 
probléma. A kényelmes TimeManager® 
funkcióval Ön irányít. Felgyorsíthatja 
a mosogatást, így edényei feleannyi 
idő alatt lesznek tisztára mosogatva, 
mint egy normál program során.

Fantasztikus 
tisztaság, 
feleannyi idő alatt

TimeManager®  

Igazítsa időbeosztásához 
a mosogatást  
A kényelmesen 
használható Késleltetett 
indítás funkcióval 
beállíthatja, mikor 
induljon el a program.
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Élvezze szabadon családja és barátai 
társaságát. Törékeny borospoharait pedig 
bízza mosogatógépére. Ha mosogatógépében 
nincsenek gumikarok (SoftGrip), az Electrolux 
borospohártartó kosárban akkor is biztonságban 
lesznek a törékeny üvegpoharai. Egyszerre 
akár 8 poharat is beletehet, melyek a program 
alatt stabilan a helyükön maradnak. A kosár 
rugalmasan alkalmazkodik a különféle méretű 
és formájú poharakhoz. Össze is hajthatja, 
amikor éppen nem használja, így kis helyen 
elfér. A borospohártartó kosár külön kapható.

Ragyogóan tiszta 
Tökéletesen biztonságos 
A borospoharak, a 
pezsgőspoharak, az öblös 
üvegpoharak is elférnek a 
sokoldalúan használható 
pohártartó kosárban.            
A csúszkák segítségével 
beállíthatja, hol fogják a 
gumigyűrűk a poharakat.

Minden elfér  
Nehezen talál helyet az 
összes üvegpohárnak 
a gépben? A 
borospohártartó kosárban 
egyszerre 8 pohár is elfér. 
Hajtsa félbe, 4 poharat 
így is beletehet, és nem 
foglal feleslegesen helyet 
a mosogatógépben.

Az üvegpoharakat 
sem kell többé 
kézzel mosogatni

Univerzális  
Az univerzális méretű 
pohártartó kosár elfér 
a 60 cm és 45 cm széles 
mosogatógépekben is.

Borospohártartó kosár

8
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Electrolux mosogatógépek
legfontosabb funkciók
Fedezze fel, hogyan segítenek Önnek 
az Electrolux mosogatógépek.

* Csak a RealLife®mosogatógépekben

AutoFlex®  
A töltethez igazítja a programot. 

AirDry technológia* 
Természetes levegőáramlással fejezi be     
a szárítást.

Funkciók

Szatelit vízkar* 
A nehezen elérhető sarkokba is eljuttatja 
a vizet.

SoftGrip gumigyűrű 
Biztonságosan tartja helyükön                         
a borospoharakat.

TimeManager®   
Akár 50%-kal csökkentheti 
a program hosszát.

SoftSpikes® gumitüskék 
Stabilan tartja az üvegpoharakat, késeket 
és speciális eszközöket.

TimeBeam  
A padlóra vetíti, hogy mennyi idő van még 
hátra a programból.

Késleltetett indítás  
Egy egyszerű funkció, mellyel 
időbeosztásához igazíthatja, hogy     
mikor induljon el a program.

FlexiWash 
Ragyogóan tiszta lesz minden                       
egy program alatt.

Kivehető evőeszköztartó tálca*  
Speciális hely nagyobb eszközöknek, 
egyszerű be- és kipakolással.

RealLife® WaterSave* 
A WaterSave rendszer minimális 
mennyiségű vizet használ a mosogatáshoz.

Nagyobb hely* 
10 literrel nagyobb belső tér, mint                 
egy hagyományos mosogatógépben.

Tisztán zöld edények  
Az alacsony energia- és vízfogyasztásnak 
köszönhetően.

RealLife® kosarak* 
A kosarakat az aktuális töltetnek 
megfelelően lehet alakítani.

PerfectFit megoldás 
A leggyorsabb beépítési megoldás 
a piacon.
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Jelentősen megnövelheti készüléke élettartamát, ha 
kicsit odafigyel rá. A Finish mosogatógép-tabletták 
és adalékanyagok edényeiről és készülékéről is 
gondoskodnak. Az Elecrolux a Finish-t ajánlja.

Finish Quantum Max 
mosogatógép-tabletta  
A Finish Quantum Max 
mosogatógép-tabletta 
bármivel megbirkózik, ami 
az útjába kerül. A Powerball 
hatékony formulája a 
Finish eddigi legjobb 
megoldása. Az edények 
maradéktalanul tiszták 
és ragyogóan szépek 
lesznek. Ráadásul megelőzi                 
a mosogatógépben                 
a vízkőlerakódást is.

Finish gépi öblítőszer  
A Finish öblítőszer 
tovább erősíti a 
mosogatószer hatását. 
Megakadályozza, hogy 
edényein, poharain 
és konyhai eszközein 
ételmaradványok, foltok 
vagy bármilyen más 
szennyeződés maradjon. 
Gyorsítja a száradást, és 
az edények csillogóan 
tiszták lesznek.

Finish mosogatógép- 
tisztító  
Tudta, hogy 
mosogatógépét 
havonta egyszer ki kell 
takarítani, hogy mindig 
hatékonyan dolgozzon? 
A Finish Mosogatógép 
Tisztítókkal könnyedén 
tisztán tarthatja gépét. 
Eltávolítják a vízkövet, 
feloldják a lerakódott 
zsíros szennyeződéseket, 
tisztítják az alkatrészeket, 
és semlegesítik 
a szagokat.

Gondoskodjon 
mosogatógépéről!

Tiszta mosogatógép, tiszta edények
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Melyik az Ön mosogatógépe?
Segítünk választani!

Termékválaszték

Egy mosogatógép hatalmas segítség a 
konyhában. Persze csak akkor, ha igazán képes 
a keze alá dolgozni. A tökéletes mosogatógép 
mindenkinek mást jelent. Ahhoz, hogy 
megtalálja az Ön számára megfelelő modellt, 
néhány dolgot érdemes átgondolnia.

Mit fog mosogatni benne? 
Ha a tányérok és az 
evőeszközök mellett a 
törékeny üvegpoharakat is 
gépen szeretné mosogatni, 
válasszon olyan modellt, 
melyben vannak gumikarok 
és gumitüskék is, melyek 
stabilan a helyükön 
tartják a poharakat. 
És persze legyen a 
gépben üvegprogram.

Hogyan pakolja be             
az edényeket? 
Egyszerre fogja telepakolni 
a gépet, vagy napközben 
folyamatosan tölti fel, 
ahogy éppen használja 
az edényeket? Utóbbi 
esetben válasszon 
RealLife® mosogatógépet, 
mert bármilyen zsúfoltan 
vagy össze-vissza 
állnak az edények a 
gépben, az extra szatelit 
szórókar segítségével 
minden edényt tisztára 
mos a készülék.

Mekkora legyen                  
a mosogatógép?  
A 12, 13 vagy 15 terítékes 
modellek tökéletesen 
kiszolgálnak egy átlagos 
családot, akkor is, ha nem 
mosogatnak mindennap. 
Különbség csak a 
pakolótér méretében 
van, a készülékek külső 
méretei megegyeznek 
(60 cm szélesek). Ha 
kicsi a konyhája, vagy 
többnyire 2 főre főz, 
akkor egy 9 terítékes, 
keskeny mosogatógép 
is elég lehet.



Szabadonálló mosogatógépek

ESF8635ROX

60 cm széles, 
15 terítékes RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres 
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 
50, FlexiWash, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 44

ESF8620ROW

60 cm széles, 
15 terítékes RealLife®
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 
50, FlexiWash, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 46

ESF8555ROX

60 cm széles, 
15 terítékes RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 
50, FlexiWash, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 46

ESF7565ROX

60 cm széles, 
13 terítékes RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
FlexiWash, intenzív 
70, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

ESF5555LOWESF5555LOX

60 cm széles, 
13 terítékes 
szabadonálló 
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 42

60 cm széles, 
13 terítékes 
szabadonálló 
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 42

ESF5541LOW

60 cm széles,
13 terítékes 
szabadonálló 
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
intenzív 70, egy 
óra, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

ESF5541LOX

60 cm széles, 
13 terítékes 
szabadonálló 
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
intenzív 70, egy 
óra, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

A
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ESF4200LOWESF4520LOWESF4520LOXESF4660ROWESF4710ROXESF5511LOWESF5511LOX

45 cm széles, 
9 terítékes 
szabadonálló
mosogatógép,
LED-kijelzővel

Programok: 
Eco 50, intenzív 70, 
normál 65, 
gyors 65, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(3 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Fix tányértartók 
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A

Zajszint (dB A): 49

45 cm széles, 
9 terítékes RealLife®
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 44

45 cm széles, 
9 terítékes 
szabadonálló
mosogatógép,
3 karakteres 
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 47

60 cm széles, 
13 terítékes 
szabadonálló 
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
intenzív 70, egy 
óra, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú  
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 47

45 cm széles, 
9 terítékes 
szabadonálló
mosogatógép,
3 karakteres 
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 47

60 cm széles, 
13 terítékes 
szabadonálló 
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
intenzív 70, egy 
óra, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú 
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 47

45 cm széles, 
9 terítékes RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

ESF5535LOW

60 cm széles, 
13 terítékes 
szabadonálló 
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú 
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 46
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ESI5545LOX

60 cm széles, 
13 terítékes 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 44

ESI8810RAX

60 cm széles, 
15 terítékes RealLife®
mosogatógép,
érintőkapcsolós 
kezelőfelülettel, 
szöveges kijelzővel

Programok: AutoFlex, 
Eco 50, FlexiWash, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, egy 
óra 55C, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 39

ESI8730RAX

60 cm széles, 
15 terítékes 
beépíthető RealLife®
mosogatógép,
érintőkapcsolós 
kezelőfelülettel, 
szöveges kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 
50, FlexiWash, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 42

ESI7510ROX

60 cm széles, 
13 terítékes 
RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
FlexiWash, intenzív 
70, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 47

ESI5540LOX

60 cm széles, 
13 terítékes 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

ESI5510LAX

60 cm széles, 
13 terítékes 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 47

ESI5201LOX

60 cm széles, 
13 terítékes 
beépíthető
mosogatógép, 
LED kijelzővel

Programok: 
Eco 50, intenzív 70, 
normál 65, 
gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(3 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Fix tányértartók 
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 49

ESI7620RAX

60 cm széles, 
13 terítékes 
RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
FlexiWash, intenzív 
70, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44
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ESI4200LOXESI4500LOX

45 cm széles, 
9 terítékes 
beépíthető
mosogatógép,
LED-kijelzővel

Programok: 
Eco 50, intenzív 70,  
normál 65, 
gyors 65, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(3 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Fix tányértartók 
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A

Zajszint (dB A): 49

45 cm széles, 
9 terítékes 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 49

ESI4620RAX

45 cm széles, 
9 terítékes RealLife®
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 46

ESL8820RA

60 cm széles, 
15 terítékes, 
teljesen beépíthető 
RealLife®
mosogatógép,
LED-kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 
50, FlexiWash, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 39

ESL8810RA

60 cm széles, 
15 terítékes, teljesen 
beépíthető RealLife®
mosogatógép,
LED-kijelzővel

Programok: AutoFlex, 
Eco 50, FlexiWash, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, egy 
óra 55C, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 39

ESL8525RO

60 cm széles, 
15 terítékes, teljesen 
beépíthető RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres 
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
FlexiWash, intenzív 
70, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

ESL8320RA

60 cm széles, 
15 terítékes, teljesen 
beépíthető RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres 
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
FlexiWash, intenzív 
70, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44
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Teljesen beépíthető mosogatógépek

ESL5310LO

60 cm széles, 
13 terítékes, teljesen 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 47

ESL7525RO

60 cm széles, 
13 terítékes, 
teljesen beépíthető 
RealLife®
mosogatógép,
3 karakteres 
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
FlexiWash, intenzív 
70, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

ESL7721RA

60 cm széles, 
13 terítékes, 
teljesen beépíthető 
RealLife®
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 
50, FlexiWash, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 42

ESL7510RO

60 cm széles, 
13 terítékes, 
teljesen beépíthető 
RealLife®
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
FlexiWash, intenzív 
70, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

ESL7310RO

60 cm széles, 
13 terítékes, 
teljesen beépíthető 
RealLife®
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
FlexiWash, intenzív 
70, gyors 60, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 47

ESL5355LO

60 cm széles, 
13 terítékes, teljesen 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+++

Zajszint (dB A): 44

ESL5340LO

60 cm széles, 
13 terítékes, teljesen 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 44

ESL5320LO

60 cm széles, 
13 terítékes, teljesen 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 47
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Teljesen beépíthető mosogatógépek

ESL5201LO

60 cm széles, 
13 terítékes, teljesen 
beépíthető
mosogatógép, 
LED-kijelzővel

Programok: 
Eco 50, intenzív 70, 
normál 65, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(3 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Fix tányértartók 
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 49

ESL4570RO

45 cm széles, 
9 terítékes, teljesen 
beépíthető RealLife®
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A++

Zajszint (dB A): 46

ESL4555LO

45 cm széles, 
9 terítékes, teljesen 
beépíthető
mosogatógép, 
3 karakteres
kijelzővel

Programok: 
AutoFlex, Eco 50, 
üvegprogram 45, 
intenzív 70, gyors 
60, öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(1—24 ó)

Állítható
magasságú felső
kosár, SoftSpikes®
gumitüskékkel

Lehajtható
tányértartók
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A+

Zajszint (dB A): 47

ESL4200LO

45 cm széles, 
9 terítékes, teljesen 
beépíthető
mosogatógép, 
LED-kijelzővel

Programok: 
Eco 50, intenzív 70, 
normál 65, 
gyors 65, 
öblítés-tartás

Késleltetett indítás
(3 ó)

Állítható 
magasságú
felső kosár

Fix tányértartók 
az alsó kosárban

Tisztítási/szárítási
hatékonyság: A/A

Energiaosztály: A

Zajszint (dB A): 51
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További információ:  
www.electrolux.hu


