
EES47300L Dishwasher

Megbízható tisztaság minden zugban

A SatelliteClean szórókarnak köszönhetően minden
adag mosogatnivaló makulátlanul tiszta lesz.
Technológiánk akár háromszor jobb szórási
lefedettséget biztosít, mint a hagyományos
készülékeké, így akár az egymásra rakott edények is

Teljes vízszórási lefedettséget biztosít a
SatelliteClean 
A SatelliteClean ragyogó tisztaságot garantál,
háromszor jobb hatásfokkal, mint az átlagos
mosogatógépek. Duplán forgó karja folyamatosan
változtatja a szórás szögét, így még a nagyobb
darabokat is alaposan megtisztítja.

Hatékonyabb szárítás a friss levegő segítségével

Vadonatúj AirDry technológiánk természetes
légáramlatot használ a szárítás befejező fázisában.
Ez a funkció a ciklus utolsó szakaszában 10 cm-re
kinyitja az ajtót, és a befejezésig nyitva hagyja. A
szárítási teljesítmény maximalizálásának ez a

More Benefits :
Lássa pontosan, mikor ér véget a program•

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

•

Features :

Teljesen beépíthető kivitel•
Teríték: 13 (IEC szabvány)•
Üvegvédő program•
 6 program, 4 hőmérséklet•
Programok: AutoFlex, ECO 50,
üvegprogram 45, intenzív 70, gyors 60,
öblítés-tartás

•

FlexiSpray - szatelit szórókar•
Szárítás: AirDry szárítási rendszer•
Szöveges+szimbólumos panel•
Szimbólumok a panelen•
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•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EES47300L•
Energiaosztály : A+++•
Programok száma : 6•
Hőmérsékletek száma : 4•
Mosogató programok : AutoFlex, ECO 50, üvegprogram 45,
intenzív 70, gyors 60, öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : 3 karakteres kijelző•
Opciók : Time Manager, XtraDry•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : csúszózsanér•
Felső kosár jellemzői : lehajtható pohártartók, Műanyag fogantyú•
Alsó kosár jellemzői : 2 lehajtható tányértartó, Műanyag fogantyú•
Evőeszköz kosár : hagyományos szürke metál•
Evőeszköz tartó polc : nincs•
Felső mosogatási szint : Nincs•
Alsó szórókar típusa : Szatelit szórókar•
Zajszint (dBA) : 46•
Nettó súly (kg) : 34.05•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 550•

Product Description :
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