
EEA27200L Dishwasher

Felejtse el a törölgetést – száraz edények várják a mosogatógépben

A 300 AirDry mosogatógép minden egyes programot friss légárammal fejez be,
így háromszor jobban szárít, mint a zárt rendszerű berendezések. Ehhez a
szárítási szakasz során az ajtó automatikusan kinyílik, és a beáramló levegő
teljesen megszárítja a tányérokat és az evőeszközöket.

Háromszor hatékonyabb szárítás az AirDry
segítségével 
Az új AirDry technológia természetes légáramlást
alkalmaz a szárítás befejezéséhez, így akár
háromszor jobb teljesítményt nyújt a zárt rendszerű
berendezésekhez képest. A készülék ajtaja a
mosogatási ciklus vége előtt 10 centiméternyire

AutoSense, az okos választás

Az AutoSense programmal minden alkalommal igény
szerinti mosogatást indíthat el. Az intelligens
érzékelők a behelyezett edények figyelembevételével
automatikusan beállítják az időtartamot, valamint a víz
hőfokát és mennyiségét. Hatékony működés és

More Benefits :
„ A PerfectFit csúszózsanéroknak köszönhetően egyszerűen és könnyedén
szerelhető be mosogatógép. ”

•

Features :

Teljesen beépíthető kivitel•
Teríték: 13 (IEC szabvány)•
 6 program, 2 hőmérséklet•
Programok: 90 perces program, AUTO
program, ECO, Tisztítás, Gyors 30
perc, öblítés-tartás

•

Szárítás: AirDry szárítási rendszer•
Szöveges+szimbólumos panel•
Szimbólumok a panelen•
AutoOff - automatikus kikapcsolás•
Thermo Efficient technológia a
melegvizes bekötéshez

•

Késleltetett indítás (3 óra)•
Hátralévő idő kijelzés•
A vízszenzor érzékeli a
szennyezettségi szintet és ez alapján
igazítja a vízfelhasználást

•

Só és öblítőszer kijelző•
Egyéb kijelzés: hangjelzés, késleltetett
indítás 3h, szárítás, Machine Care,
választott program, öblítőszerhiány, só
hiány, XtraPower

•

FlexiLift - könnyen állítható magasságú
felső kosár

•

Állítható felső kosár, megpakolva is•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EEA27200L•
Energiaosztály : A++•
Programok száma : 6•
Hőmérsékletek száma : 2•
Mosogató programok : 90 perces program, AUTO program, ECO,
Tisztítás, Gyors 30 perc, öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : LED•
Opciók : ExtraPower•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : csúszózsanér•
Felső kosár jellemzői : lehajtható pohártartók•
Alsó kosár jellemzői : fix tányértartók•
Evőeszköz kosár : Igen•
Evőeszköz tartó polc : nincs•
Felső mosogatási szint : Nincs•
Alsó szórókar típusa : Normál•
Zajszint (dBA) : 46•
Nettó súly (kg) : 34•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 550•
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