
Preprosta namestitev, PerfectFit 
Namestitev novega pomivalnega stroja še nikoli ni bila lažja, z drsnimi vodili 
PerfectFit. Vodila se prilagodijo vsem višinam strojev in odpravijo celo potrebo 
po rezanju podnožja. Prepričani ste lahko, da se bo stroj popolnoma prilegal v 
kuhinjo.

Tihe povratne informacije, Beam on Floor
Zaradi osvetljenega sistema povratnih informacij Beam on Floor ostane 
kuhinja tiha. Namesto glasnega piska, ki ga lahko zaduši hrup iz ozadja, naš 
pomivalni stroj sporoči stanje s projiciranjem pike na tla. Rdečo, ko deluje, in 
zeleno, ko je pomivanje končano. 

Popolna pokritost s SatelliteClean
Posoda bo brezhibno čista s SatelliteClean, saj je trikrat 
učinkovitejši od standarda. Zahvaljujoč dvojni vrtljivi 
ročici, ki nenehno spreminja kot pršenja, je temeljito 
pomita celo velika posoda.

Naravno sušenje
Naša nova tehnologija AirDry uporablja naraven zračni 
tok za zaključek sušenja. Vrata se samodejno odprejo 
za 10 cm v zadnjem delu cikla, dokler niste pripravljeni, 
da pospravite posodo iz stroja. Naraven način za 
maksimalno učinkovitost sušenja, ki hkrati zniža vase 
stroške električne energije.

Več prostora za temeljitejše pomivanje
V predal MaxiFlex iz Electroluxa lahko spravite še več. 
Ker je globlji, nudi večjo zmogljivost pri vsakem 
pomivanju, kar pomeni, da lahko naenkrat pomijete 
več. Od jedilnega pribora do večjih pripomočkov; 
prilagajate lahko razporeditev ter tako zagotovite 
prostor za skoraj vsak kos. 

Drznite si uporabiti vsak pripomoček v kuhinji
Predal v pomivalnem stroju 700 MaxiFlex vam omogoča, da z vajeti spustite 
svojo ustvarjalnost in uporabite vse pripomočke iz kuhinje. Od jedilnega 
pribora do večjih pripomočkov; prilagajate lahko razporeditev ter tako 
zagotovite prostor za vsak kos.  

Prednosti in značilnosti

• Namestitev: popolnoma integrirani aparat 
• Energijski razred/Učinek pomivanja/Učinek sušenja: A++ / A / A 
• Prostornina: 14 standardnih pogrinjkov
• Glasnost: samo 46 (IEC 60704-3) 
• Poraba vode in energije: 10.5 l, 0.935 kWh za program ekonomični 50 
• Program za steklo
• 6 programov, 4 temperature
• Programi AutoFlex 45°- 70°, Eco 50˚, 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, prekinitev, zamik vklopa 1h-
24h, izbor programa, sredstvo za izpiranje, sol, TimeManager, XtraDry 
• Zgornja košara z Flexilift
• Možnost nastavljanja višine polne zgornje košare
• Zgornja košara: nastavljivi nosilci skodelic, Plastic coloured handle 
• Spodnja košara: 4 nastavljivi nosilci krožnikov, Plastic coloured handle 
• Sistem waterstop
• Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm): 820/880 x 600 x 550 
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Št. standardnih pogrinjkov 14
Razred energijske učinkovitosti A++
Glasnost (dB(A)) 46
Spodnja pršilna ročica Satelitska pršilna roka
Sistem sušenja tehnologija AirDry

Programi pomivanja
AutoFlex 45°- 70°, Eco 50˚, 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 6
Število temperatur 4
Učinkovitost čiščenja A
Učinek sušenja A
Letna poraba el. energije (kWh) 266
Letna poraba vode (l) 2940
Water cons. (l) (2010/30/EC) 10.5
Priporočeni program Eco 50 °C
Zaščita proti izlivu vode plavajoče stikalo
Najvišja raven škropljenja zgornja meja
Možnosti 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) 1,5
PNC koda 911536396
Product Partner Code ER Open

Specifikacija izdelka
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