
ESI5550LOX Umývačka riadu

Riad čistý a pripravený za polovičný čas

Pohodlná funkcia Time Manager vám umožňuje
skrátiť trvanie cyklu na polovicu, takže bude riad
pripravený na použitie kedykoľvek ho budete
potrebovať. Ideálne, keď máte hostí.

Umyte riad medzi chodmi za 30 minút

Ak potrebujete rýchlo umyť čerstvo znečistené taniere
a hrnce, napríklad medzi jednotlivými chodmi pri
slávnostnej večeri, môžete zvoliť 30-minútový rýchly
program.

Prirodzene inšpirované sušenie

Naša nová technológia AirDry využíva na ukončenie
sušenia prirodzené prúdenie vzduchu. V poslednej
fáze cyklu otvorí dvierka o 10 cm, až kým nie ste
pripravení vybrať riad. Prirodzený spôsob, ako získať
maximum zo sušenia, pri efektívnom znížení vašich

Ďalšie benefity
Mäkké gumené hroty ponúkajú stabilitu pohárov a hrnčekov•

Funkcia AutoFlex zabezpečuje optimálne využitie vody a energie•

Nastaviteľné stojany a koše pre flexibilný nakladací priestor•

Špecifikácia

6 programy/-ov, 4 teploty/teplôt•
Umývacie programy: AutoFlex 45-70
°C, Eko 50 °C, šetrný na sklo 45 °C,
intenzívny 70 °C, QuickPlus 60 °C,
opláchnutie

•

Úroveň hluku: len 44 dB•
Spotreba vody a energie: 9.9 l, 0.82
kWh s programom Eko 50 °C

•

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

•

Kapacita umývania: 13•
Šetrný program pre sklo•
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: posunutý štart 1-
24 hodín, fáza sušenia, moje obľúbené,
vybraný program, leštidlo, soľ,
TimeManager, umývanie, XtraDry

•

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 596 x 575

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba ovládacieho panela : antikorová•
Programy : AutoFlex 45-70 °C, Eko 50 °C, šetrný na sklo 45 °C,
intenzívny 70 °C, QuickPlus 60 °C, opláchnutie

•

Počet programov : 6•
Počet teplôt : 4•
Ukazovateľe funkcií : odložený štart, leštenie, soľ•
Ďalšie ukazovateľe : posunutý štart 1-24 hodín, fáza sušenia,
moje obľúbené, vybraný program, leštidlo, soľ, TimeManager,
umývanie, XtraDry

•

Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno•
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 : bežný metalický•
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) : 596•
Hĺbka (mm) : 575•
Čistá hmotnosť (kg) : 38.3•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 818x600x550•
Energia : Energia•
Značka : Electrolux•
Model : ESI5550LOX•
Inštalácia : Zabudovateľný spotrebič•

Popis výrobku
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