
ESF4511LOW Diskmaskin

Kan anpassas efter dina behov så att allt får plats

Genom att helt skräddarsy facken inuti diskmaskinen kan allt få plats på
samma gång. Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna
kan du omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får
plats.

Alltid ren disk när du behöver det

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem
tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen
som gör det möjligt att minska programtiden med
hälften.

Skinande rent i varje program

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar förbrukningen av varje
diskprogram efter hur mycket disk det är och hur ren den är. Den använder
bara vad som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid
går till spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje gång.

Produktegenskaper :

Energieffektivitetsklass: A+•
Invertermotor•
Glasprogram•
Autosensor•
Visning av återstående programtid•
Auto Off•
 6 program, 4 temperaturer•
Senare start från 1 till 24 timmar•
Övre korgen går att justera i höjdled,
även då den är fullastad

•

Green Range•
Display visar: Fördröjd start,
Återstående programtid, Servicekod

•

Energiklass A+•
MyFavourite-funktion•
Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel

•

Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°,
Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30
min, Avsköljningsprogram

•

Överkorg med: Fällbara kopphyllor•
Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd•
Bestickkorg•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 818x446x575•
Installation : Underbyggd•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Längd tömningsslang, cm : 150•
Tilloppsslang, cm : 150•
Tilloppsslang, typ : Aqua control•
Typ av gångjärn : Standard•
Total effekt, W : 1950•
Säkring, A : 10•
Spänning, V : 220-240•
Vattenanslutning : Varmt/Kallt•
Diskeffektbetyg : A•
Torkeffektbetyg : A•
Deklarerat program : Eco 50•
Kapacitet IEC-kuvert : 9•
Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 49•
Sprayarm, typ : Standard•
Typ av sprayarm i tak: : -•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Element typ : Dold•
Display : LED-display, 3 tecken•
Extra funktioner : My Favourite, Time Manager, XtraDry•
Översvämningsskydd : Hel botten och flottör•
Energieffektivitetsklass : A+•
Årlig energiförbrukning, kWh : 222•
Årlig vattenförbrukning, liter : 2775•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 31.5•
EAN-kod : 7332543545032•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :



ESF4511LOW Diskmaskin


