
ESI5550LOX Masina de spalat vase

Vase curate in jumatate din timpul unui program
standard
Functia Time Manager va permite sa reduceti la
jumatate timpul de spalare al unui ciclu. Vasele dvs
vor fi gata de a fi folosite oricand va doriti. O optiune
ideala pentru momentele cand aveti musafiri.

Spalati vasele intre doua feluri de mancare – in 30
de minute
Când aveţi o încărcătură de farfurii şi vase puţin
folosite – cum ar fi între două feluri de mâncare la o
petrecere – puteţi folosi programul rapid de 30 de
minute al acestei maşini de spălat vase.

Uscare cu flux natural de aer

Noua noastra tehnologie AirDry foloseste fluxul de aer
natural pentru a termina uscarea. Aceasta deschide
usa cu 10 cm in ultima parte a ciclului pana cand
sunteti pregatiti sa scoateti vasele. O modalitate
naturala de a obtine performanta maxima la uscare,

Beneficii suplimentare :
Functie AutoFlex pentru utilizarea optima a apei si a energiei•

Rafturi si suporturi ajustabile pentru mai multa flexibilitate la incarcarea masinii•

AutoOff – dupa un timp scurt in standby, se opreste complet•

Beneficii :

Instalare: Partial incorporabil•
Clasă de energie / Performanţă de
spălare / Performanţă de uscare: A / A /
A

•

Capacitate de încărcare: 13 seturi de
vase

•

Nivel de zgomot: doar 44 (IEC 60704-
3)

•

Consum de apă şi energie: 9.9 l, 0.832
kWh pentru program(e) Eco 50

•

Program pentru protejare veselă din
sticlă

•

 6 programe, 4 temperaturi•
Programe maşină de spălat: AutoFlex
45°-70°, Eco 50°, Pahare 45°, Intensiv
70°, QuickPlus 60°, Clatire &Pauza

•

Sistem de uscare: AirDry Technology•
Panou text/simboluri•
Funcţie oprire automată•
Sistem termoeficient•
Opţiune pornire cu întârziere de la 1 la
24 ore

•

Indicator pentru timp rămas•
Maşină de spălat vase cu
SENSORCONTROL

•

Senzorul de apă detectează nivelul de
murdărie şi reglează consumul de apă

•

Indicatori pentru sare şi ajutor la clătire•
Alţi indicatori pentru Start intarziat 1h-
24h, Faza uscare, My Favorite,
Selectie programe, Clatire
suplimentara, Sare, TimeManager,
Faza spalare, XtraDry

•

Coşuri superioare cu FlexiLift•
Coş superior reglabil pe înălţime, chiar
şi atunci când maşina de spălat este
complet încărcată

•

Specificatii tehnice :

Numar seturi de vase : 13•
Clasa eficienta energetica : A+++•
Performanta de spalare : A•
Performanta de uscare : A•
Pulverizare - parte superioară : -•
Braţ de pulverizare - parte inferioară : Standard•
Consum anual energie (kWh) : 234•
Consum anual apa (l) : 2775•
Programe standard : Eco 50•
Timp programe standard (min) : 237•
Eticheta ecologica UE : -•
Consum energie in modul oprit (W) : 0.5•
Consum energie in modul inactiv (W) : 5•
Durata aparat mod inactiv pana la oprire automata (min) : 5•
Nivel zgomot dB(A) : 44•
Mod de instalare : Incorporabil•
Dimensiuni IxLxA (mm) : 818x596x575•
Dimensiuni incorporare : 818x600x550•
Lungime cablu alimentare : 1.5•
Culoare : Inox•
Tensiune (V) : 220-240•
Siguranta necesara (A) : 10•
Sarcina electrica (W) : 1950•
Clasa produs : Masina de spalat vase•
Model : ESI5550LOX•
PNC : 911526163•
EAN : 7332543477296•
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