
EEC87300L Umývačka riadu

Zvyšuje štandard, celosvetovo prvé plnenie bez
námahy
Celosvetovo prvá umývačka riadu ComfortLift® série
800 uľahčuje vkladanie a vyberanie riadu. Naša
jedinečná technológia po jemnom stlačení rukoväte
jedným pohybom bez námahy nadvihne kôš na
úroveň pása. Je taká pohodlná, že budete rozmýšľať,

ComfortLift®, prvý zdvíhací kôš

Naša jedinečná funkcia ComfortLift® znamená, že sa
už nemusíte zohýbať, aby ste vložili alebo vyložili riad
z umývačky. Ľahkým stlačením rukoväte sa dolná
priehradka plynule vysunie k vám. Je to naše svetové
prvenstvo na zabezpečenie vášho pohodlia.

Jednoduchý prístup k riadu vďaka vyberateľnému
držiaku
S naším priestranným, vyberateľným držiakom na
príbor je vkladanie, umývanie a vyberanie
kuchynských pomôcok jednoduchšie ako kedykoľvek
predtým. Má aj rozšírený priestor na umytie dlhých a
objemných predmetov. Ide o ideálny spôsob čistenia.

Ďalšie benefity
Ovládanie QuickSelect hovorí vaším jazykom•

Vnútorné osvetlenie poskytuje plnú viditeľnosť v umývačke riadu.•

Funkcia TimeBeam® premieta zostávajúci čas na podlahu•

Špecifikácia

8 programy/-ov, 4 teploty/teplôt•
Umývacie programy: 160 minútový, 60
minútový, 90 minútový, AUTO Sense,
Eko, Machine Care, rýchly 30
minútový, opláchnutie

•

Úroveň hluku: len 42 dB•
Spotreba vody a energie: 11 l, 0.821
kWh s programom Eko 50 °C

•

Energetická trieda / účinnosť umývania
/ sušenia: A / A / A

•

Kapacita umývania: 13•
Systém sušenia: AirDry Technology•
Možnosť odloženia štartu o 1 až 24
hodín

•

Vodný senzor zisťuje úroveň
znečistenia vody a upravuje spotrebu
vody

•

Indikátor soli a leštidla•
Ukazovatele funkcií: budík, posunutý
štart 1-24 hodín, extra hygienický,
GlassCare, leštidlo, soľ, Time beam
White, XtraPower

•

Interné osvetlenie pre optimálny
prehľad v umývačke

•

Výškovo nastaviteľný horný košík,
dokonca i plne naložený

•

Horný košík s: 2 sklopné držiaky, 2
sklopné drôtené úchyty na poháre, 2
mäkké gumové špičky , 6 úchytov na
poháre na víno, sklopné držiaky na
poháre, antikorová rukoväť Electrolux,
postranné držiaky košíka

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba ovládacieho panela : čierna•
Programy : 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO
Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový, opláchnutie

•

Počet programov : 8•
Počet teplôt : 4•
Ukazovateľe funkcií : odložený štart, leštenie, soľ, Time beam
White

•

Ďalšie ukazovateľe : budík, posunutý štart 1-24 hodín, extra
hygienický, GlassCare, leštidlo, soľ, Time beam White, XtraPower

•

Ukazovateľ na podlahe : čas biely•
Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno•
Systém sušenia : AirDry Technology•
Vybavenie dolného koša : 4 sklopné držiaky na taniere
ComfortLift®, antikorová rukoväť

•

Vlastnosti horného koša : 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené
úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky , 6 úchytov na poháre
na víno, sklopné držiaky na poháre, antikorová rukoväť
Electrolux, postranné držiaky košíka

•

Typ horného koša : nastaviteľný (i s riadom)•
Poličky na šálky : 4 plastové•
Kôš na príbory : None•
Vodný senzor : áno•
Zariadenie proti zaplaveniu : spínací plavák•
Typ prítokovej hadice : Aqua control•
Vnútorné osvetlenie : áno•
Ukazovatele displeja : posunutý štart, programy, zostávajúci čas,
servisný kód

•

Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 818•
Možnosť výškovej inštalácie : nie•
Šírka (mm) : 596•
Hĺbka (mm) : 550•
Čistá hmotnosť (kg) : 47.5•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 818x600x570•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•

Popis výrobku
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