
ESF5206LOW Diskmaskin

Öppnar luckan för att torka disken

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk
luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt
under den sista delen av torkningsfasen utan att du
behöver göra någonting. Luft kan då komma in och
cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.

Diska på 30 minuter

När du har fyllt diskmaskinen med tallrikar och
kastruller som nyss använts, till exempel mellan rätter
vid en middagsbjudning, kan du använda
diskmaskinens snabbprogram på 30 minuter.

Naturligt inspirerad torkning

Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt
luftflöde för att avsluta torkningen. Luckan öppnas
automatiskt 10 cm i den sista torkfasen och håller sig
öppen tills du vill plocka ur maskinen. Ett naturligt sätt
att få maximalt torkresultat - samtidigt som du spar på

Produktegenskaper :

Energieffektivitetsklass: A+•
5 program, 4 temperaturer•
Senare start 3 timmar•
Övre korgen går enkelt att justera i
höjdled

•

Energiklass A+•
Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel

•

Program: Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram, Eco 50°, Intensiv
70°, Normal 65°

•

Överkorg med: Fällbara kopphyllor•
Underkorg med: Fasta tallriksstöd•
Bestickkorg•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 818x596x590•
Installation : Underbyggd•
Sladdlängd, (ca) m : 1.5•
Längd tömningsslang, cm : 150•
Tilloppsslang, cm : 150•
Tilloppsslang, typ : Hetvattengummislang•
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 : 13•
Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 49•
Sprayarm, typ : Standard•
Typ av sprayarm i tak: : -•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Element typ : Dold•
Display : LED indikator•
Extra funktioner : -•
Översvämningsskydd : Hel botten och flottör•
Energiklass : A+•
Årlig energiförbrukning, kWh : 295•
Årlig vattenförbrukning, liter : 3080•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 36.45•
Produktnummer (PNC) : 911 549 078•
EAN-kod : 7332543545148•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :
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