
ESL7540RO pomivalni stroj

Pričakujte več

ComfortLift je prvi te vrste, ki zagotavlja preprostejši
dostop do posode na priročnejši način kot kdajkoli.
Edinstveni mehanizem omogoča nežno dviganje
spodnje košare proti vam, zaradi česar je zlaganje
posode v stroj in jemanje iz njega preprosto. Naša

Preprosto zlaganje in odstranjevanje vseh
pripomočkov
Prostoren in odstranljiv nosilec za jedilni pribor
omogoča preprostejše zlaganje, pomivanje in
odstranjevanje pribora in pripomočkov iz stroja.
Zagotavlja najboljši izkoristek prostora in
funkcionalnost ter ima zmogljivost do 13 jedilnih

Sijoč izgled brez ročnega pomivanja

Ni vam več treba tratiti časa ali se truditi ročno pomiti
občutljive posode. Naš napredni sistem GlassCare z
edinstveno funkcijo SoftGrip med pomivanjem drži
vsak kozarec trdno na mestu in jih varuje pred
premikanjem in tresljaji. Zagotovo brez razpok,

Prednosti izdelka:
Naša pametna tehnologija AirDry uporablja naravni zračni tok za sušenje.•

Značilnosti:

Namestitev: popolnoma integrirani
aparat

•

Energijski razred/Učinek
pomivanja/Učinek sušenja: A++ / A / A

•

Prostornina: 13 standardnih pogrinjkov•
Glasnost: samo 44 (IEC 60704-3)•
Poraba vode in energije: 10.2 l, 0.921
kWh za program ekonomični 50

•

Program za steklo•
 7 programov, 5 temperature•
Programi AutoFlex 45°- 70°, Eco 50˚,
Flexiwash, GlassCare 45°, intenzivni
70˚, QuickPlus 60°, izpiranje
&pomivanje pozneje

•

Pršilna roka FlexiSpray•
Sistem sušenja: tehnologija AirDry•
Besedilna/simbolna upravljalna plošča•
Plošča s simboli•
Funkcija Auto-off•
Sistem Thermo Efficient•
Zamik vklopa od 1 do 24 ur•
Indikator za preostali čas•
Nadzor senzorjev•
Senzor za vodo prilagodi količino vode
glede na umazanost vaše posode

•

Indikator soli in tekočine za lesk•
Indikatorji za pika na tleh, dve barvi,
zvonec, zamik vklopa 1h-24h, My
Favorite, izbor programa, Reset,
sredstvo za izpiranje, sol,
TimeManager, XtraDry

•

Zgornja košara z Flexilift•
Možnost nastavljanja višine polne
zgornje košare

•

Zgornja košara: 2 zložljiva nosilca, 2
prilagodljiva nosilca kozarcev, 2 mehki
gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih

•

Tehnične značilnosti:

Št. standardnih pogrinjkov : 13•
Razred energijske učinkovitosti : A++•
Glasnost (dB(A)) : 44•
Spodnja pršilna ročica : Satelitska pršilna roka•
Sistem sušenja : tehnologija AirDry•
Programi pomivanja : AutoFlex 45°- 70°, Eco 50˚, Flexiwash,
GlassCare 45°, intenzivni 70˚, QuickPlus 60°, izpiranje
&pomivanje pozneje

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 818x596x550•
Namestitev : popolnoma integrirani aparat•
Tečaji z dvojnim gibanjem : Sliding•
Priklop vode na dovodno cev : hladna ali vroča•
Število programov : 7•
Število temperatur : 5•
Učinkovitost čiščenja : A•
Učinek sušenja : A•
Letna poraba el. energije (kWh) : 262•
Letna poraba vode (l) : 3080•
Water cons. (l) (2010/30/EC) : 11•
Priporočeni program : Eco 50 °C•
Zaščita proti izlivu vode : plavajoče stikalo•
Najvišja raven škropljenja : zgornja meja•
Možnosti : My Favorite, Time Manager, XtraDry•
Barva vrat : brez•
Kolesa : 2 nastavljivi nogici spredaj+ nastavljivi zadnji nogici,
nastavljive od 0 do 8 cm

•

Varovalka (A) : 10•
Frekvenca (MHz) : 50•
Moč (V) : 220-240•
Dolžina kabla (m) : 1,6•
PNC koda : 911434427•
Product Partner Code : ER Open•
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