
EES42210L Umývačka riadu

Všetko dôkladne umyté so satelitným
sprchovacím ramenom
Satelitné sprchovacie rameno SatelliteClean®
zanechá riad perfektne čistý a bez škvŕn. Táto
technológia má až trikrát lepšie pokrytie pri
sprchovaní, a to aj v prípade, že je riad naukladaný
tesne pri sebe. Voda sa dostane do každého kúta aj v

Maximálne pokrytie so systémom SatelliteClean®

Sprchovacie rameno SatelliteClean® dosahuje až
trikrát lepšie výsledky umývania než bežné rameno.
Dvojitá rotácia a neustále meniaci sa uhol sprchovania
zabezpečujú perfektne umytý a žiarivo čistý riad.

Rýchle nastavenie programu s ovládaním
QuickSelect
Intuitívne ovládanie QuickSelect predstavuje
jednoduchý spôsob, ako zvoliť a spustiť umývací
program. Posunutím prsta nastavíte dĺžku programu a
v prípade potreby dotykom pridáte rôzne voliteľné
funkcie. Je to absolútne jednoduché.

Ďalšie benefity
Technológia AirDry využíva prirodzenú cirkuláciu vzduchu na dokonalé
sušenie

•

Ukazovateľ Beam on floor premieta na podlahu stav umývacieho programu•

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 44 dB•
Spotreba vody a energie: 9.9 l, 0.689
kWh s programom Eko 50 °C

•

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

•

Kapacita umývania: 9•
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, fáza sušenia,
GlassCare, Machine Care, vybraný
program, leštidlo, soľ, XtraPower,
dvojfarebný svetelný ukazovateľ na
podlahe

•

Výškovo nastaviteľný horný košík,
dokonca i plne naložený

•

Horný košík s: 2 modré mäkké
pogumované hroty na pridržiavanie
skla, sklopné držiaky na poháre,
plastová farebná rukoväť

•

Dolný košík s: 2 sklopné držiaky na
taniere, plastová farebná rukoväť

•

Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818
x 446 x 550

•

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 : dvojfarebný lúč na podlahe, odložený štart,
leštenie, soľ

•

Ďalšie ukazovateľe : budík, posunutý štart 1-24 hodín, fáza
sušenia, GlassCare, Machine Care, vybraný program, leštidlo,
soľ, XtraPower, dvojfarebný svetelný ukazovateľ na podlahe

•

Ukazovateľ na podlahe : červený a zelený•
Fuzzy Logic - množstevná automatika : No•
Systém sušenia : AirDry Technology•
Vybavenie dolného koša : 2 sklopné držiaky na taniere, plastová
farebná rukoväť

•

Vlastnosti horného koša : 2 modré mäkké pogumované hroty na
pridržiavanie skla, sklopné držiaky na poháre, plastová farebná
rukoväť

•

Typ horného koša : nastaviteľný (i s riadom)•
Poličky na šálky : 2 plastové•
Kôš na príbory : Yes•
Vodný senzor : áno•
Zariadenie proti zaplaveniu : spínací plavák•
Typ prítokovej hadice : Aqua control•
Vnútorné osvetlenie : Nie•
Ukazovatele displeja : posunutý štart, zostávajúci čas, servisný
kód

•

Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 818•
Možnosť výškovej inštalácie : nie•
Šírka (mm) : 446•
Hĺbka (mm) : 550•
Čistá hmotnosť (kg) : 37.13•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 818x450x550•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•

Popis výrobku
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