
ESI4200LOX Dishwasher

Spóroljon még több helyet ezzel a keskeny
mosogatógéppel
Bár csupán 45 cm széles, ez a mosogatógép
megszabadítja Önt a mosogatás kínjától, és rengeteg
helyet is megtakarít vele a konyhában.

Bámulatos beépíthetőség és logikus kezelés

E különleges panel kezelőszervei intuitív, egyszerű kezelést biztosítanak. A
nyomógomboknak és a hagyományos forgatógombnak köszönhetően a
programok áttekinthetősége tökéletes.

Kicsivel több rugalmasság – 3 órával késleltethető
programindítás
A késleltetett indításnak köszönhetően ezt a
mosogatógépet úgy is beállíthatja, hogy a program
akár 3 órával később induljon el.

More Benefits :
30 perces rövidprogram a ruhanemű gyors mosásához•

LED-jelző figyelmeztet a vízlágyító vagy az öblítőszer hiányára•

Features :

Beépíthető - kezelőpaneles kivitel•
Teríték: 9 (IEC szabvány)•
 5 program, 3 hőmérséklet•
Programok: ECO 50, intenzív 70,
normál 65, gyors 65, öblítés-tartás

•

Szárítás: szárítás maradékhővel•
Szimbólumok a panelen•
Thermo Efficient technológia a
melegvizes bekötéshez

•

Késleltetett indítás (3 óra)•
SENSORCONTROL•
Só és öblítőszer kijelző•
Egyéb kijelzés: késleltetett indítás 3h,
szárítás, vége, Ok/Start,
öblítőszerhiány, só hiány, tisztítási
fázis, Be/Ki

•

Állítható felső kosár•
Felső kosár opciók: lehajtható
pohártartók, rács fogantyú

•

Alsó kosár a következő opciókkal: fix
tányértartók, rács fogantyú

•

Evőeszköztartó kosár•
WaterStop System- vízvédelmi
rendszer

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : ESI4200LOX•
Termékkód (PNC) : 911 069 003•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A•
Programok száma : 5•
Hőmérsékletek száma : 3•
Mosogató programok : ECO 50, intenzív 70, normál 65, gyors 65,
öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : LED•
Opciók : Nincs•
Motor : aszinkron•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : nincs•
Automata kikapcsolás : Nem•
Zsanérok : Kivetőpántos zsanér•
Felső kosár jellemzői : lehajtható pohártartók, rács fogantyú•
Alsó kosár jellemzői : fix tányértartók, rács fogantyú•
Evőeszköz kosár : 45cm Dark Grey•
Evőeszköz tartó polc : nincs•
Felső mosogatási szint : Nincs•
Alsó szórókar típusa : Normál•
Zajszint (dBA) : 49•
Nettó súly (kg) : 30.5•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 446•
Mélység (mm) : 576•

Product Description :

45 cm széles beépíthető
mosogatógép,
kezelőpaneles, LED
kijelzős, 5 programmal,
13 liter vízfogyasztással
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