
ESL7510RO Diskmaskin

Diska allt med RealLife®

Oavsett vad du stoppar in i diskmaskinen - från de
största, smutsigaste pannorna till de ömtåligaste
glasen - RealLife® ger enastående rengöring och ser
till att disken blir skinande ren varje gång.

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.

Diskmaskinen som anpassar sig till vad disken
behöver
Den smarta AutoFlex-funktionen optimerar vatten- och
energiförbrukning genom att anpassa förbrukning och
temperatur till vad diskmängden och smutsgraden
behöver för grundlig rengöring.

Produktegenskaper :

Sliding Door ger perfekt integrering•
XXL-utrymme•
Invertermotor•
Beam on Floor•
Justerbar i höjd•
 6 program, 5 temperaturer•
Satellitsprayarmen sprider vattnet
bättre

•

Extra spolnivå i taket•
MyFavourite-funktion•
Visning av återstående programtid•
Multitab-funktion•
Autosensor•
Auto Off•
Senare start från 1 till 24 timmar•
Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel

•

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

•

Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2
fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes,
Fällbara kopphyllor, Handtag

•

Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd,
Handtag

•

Bestickkorg•
Torksystem: DryTech system•
Display visar: Fördröjd start, Program,
Återstående programtid, Servicekod

•

Teknisk data :

Installation : Inbyggnad•
Produktmått H x B x D, mm : 818x596x550•
Fötter : 3 justerbara fötter, 0 till 8 cm•
Färg : -•
Färg, panel : Rostfri•
Deklarerat program : Eco 50•
Energieffektivitetsklass : A++•
Energiförbrukning, kWh/användning : 0.932•
Årlig energiförbrukning, kWh : 262•
Diskeffektbetyg : A•
Torkeffektbetyg : A•
Kapacitet IEC-kuvert : 13•
Vattenförbrukning, liter/användning : 10.2•
Årlig vattenförbrukning, liter : 2860•
Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 44•
Programindikator : LED-display, 3 tecken•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Värmeelement, typ : Dold•
Fuzzy logic mängdautomatik : Ja•
Extra funktioner : Energy Saver, Multitab, My Favourite, Time
Manager

•

Tilloppsslang, typ : Aqua control•
Översvämningsskydd : Hel botten och flottör•
Spänning, V : 220-240•
Säkring, A : 10•
Sladdlängd, ca meter : 1.6•
Vattenanslutning : Varmt eller kallt•
Avhärdare : Ja•
Längd tömningsslang, cm : 180•
Tilloppsslang, cm : 180•
Nettovikt, kg : 38.67•
Produktnummer (PNC) : 911 434 313•
EAN-kod : 7332543324149•

Produktbeskrivning :

Integrerad diskmaskin
med extra högt invändigt
diskutrymme gör att du
får plats med högre
tallrikar och glas.
Satellitsprayarmen ger
överlägsen
vattenspridning och du
slipper tänka på hur du
lastar din disk.
SoftSpikes ser till att
dina glas står stabilt och
diskas säkert.
Snabbprogram på 30
min.
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