
ESI5205LOX Umývačka riadu

Otvorí dvere a vysuší riad

Naša technológia AirDry dokončí každý cyklus
umývania závanom čerstvého vzduchu. Dvere sa
počas poslednej časti fázy sušenia jemne pootvoria
bez toho, aby ste museli pohnúť prstom. Vo vnútri
spotrebiča môže cirkulovať prirodzený vzduch, ktorý

Účinné vyčistenie aj tých najviac znečistených
náplní
Intenzívny program zabezpečuje úsporné a účinné
umytie aj toho najšpinavšieho riadu, a to vďaka tryske
so 70 °C vodou.

Rýchly a účinný výkon

Ak je náplň riadu iba malá, tento 30-minútový krátky
program umývania v umývačke ponúka riešenie, ktoré
zaručí úsporu času s dokonale umytým riadom.

Ďalšie benefity
Funkcia Posunutý štart o 3 hodiny poskytuje používateľovi flexibilitu•

Špecifikácia

5 programy/-ov, 3 teploty/teplôt•
Umývacie programy: 90 minútový, Eko
50 °C, intenzívny 70 °C, QuickPlus 60
°C, opláchnutie

•

Úroveň hluku: len 49 dB•
Spotreba vody a energie: 11 l, 1.039
kWh s programom Eko 50 °C

•

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

•

Kapacita umývania: 13•
Systém sušenia: AirDry Technology•
Odložený štart: 3h•
Indikátor soli a leštidla•
Ukazovatele funkcií: posunutý štart 3h,
fáza sušenia, koniec, OK/štart, leštidlo,
soľ, umývanie, zap/vyp

•

Výškovo nastaviteľný horný košík•
Horný košík s: sklopné držiaky na
poháre

•

Dolný košík s: pevné tanierové držiaky•
Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818
x 596 x 575

•

Zabudovateľné rozmery
V(min/max)xŠxH (mm): 820 / 880 x 600
x 550

•

Inštalácia: Zabudovateľná umývačka s
viditeľným ovládacím panelom

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba ovládacieho panela : antikorová•
Programy : 90 minútový, Eko 50 °C, intenzívny 70 °C, QuickPlus
60 °C, opláchnutie

•

Počet programov : 5•
Počet teplôt : 3•
Ukazovateľe funkcií : odložený štart, leštenie, soľ•
Ďalšie ukazovateľe : posunutý štart 3h, fáza sušenia, koniec,
OK/štart, leštidlo, soľ, umývanie, zap/vyp

•

Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno•
Systém sušenia : AirDry Technology•
Vybavenie dolného koša : pevné tanierové držiaky•
Vlastnosti horného koša : sklopné držiaky na poháre•
Typ horného koša : nastaviteľný•
Poličky na šálky : 4 plastové•
Kôš na príbory : bežný metalický•
Vodný senzor : nie•
Zariadenie proti zaplaveniu : spínací plavák•
Typ prítokovej hadice : Aqua control•
Vnútorné osvetlenie : Nie•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 818•
Možnosť výškovej inštalácie : nie•
Šírka (mm) : 596•
Hĺbka (mm) : 575•
Čistá hmotnosť (kg) : 36.75•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 818x600x550•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•
Model : ESI5205LOX•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•
Počet štandadných súprav riadu : 13•
Energetická trieda : A+•
Účinnosť umývania : A•
Trieda úspornosti sušenia : A•
Úroveň hluku (dB(A)) : 49•
Príkon (W) : 1950•

Popis výrobku
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