
ESL5335LO Masina de spalat vase

Tratare personalizata, toate conditiile oferite

Personalizand complet compartimentele din masina noastra de spalat vase,
totul poate incapea o data. Suporturile unice pliabile si cosuletul care poate fi
ridicat inseamna ca puteti reconfigura interiorul masinii pentru a corespunde
tuturor formelor si dimensiunilor.

Vase curate mereu gata atunci cand aveti nevoie
de ele
Aveti nevoie rapid de vase curate? Aceasta nu mai
este o problema datorita functiei Time Manager, de
reglare a timpului de spalare, care face posibila
reducerea la jumatate a duratei ciclului.

Impecabile si stralucitoare, la fiecare ciclu

Programul nostru AutoFlex cu senzor inteligent adapteaza consumul fiecarui
ciclu de spalare a vaselor la marimea si gradul de murdarie al fiecarei
incarcaturi. Folosind doar strictul necesar pentru ca toate vasele sa fie spalate
impecabil. Fara a irosi apa, energie sau timp. Eficienta stralucitoare, de fiecare
data.

Beneficii :

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

•

Capacitate de încărcare: 13 seturi de
vase

•

Nivel de zgomot: doar 45 (IEC 60704-
3)

•

Consum de apă şi energie: 9.9 l, 0.932
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 Semnal luminos in
2 culori - pe podea, Semnal sonor,
Anulare, Start intarziat 1h-24h, Selectie
programe, Clatire suplimentara, Sare,
TimeManager, 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) : 262•
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) : 45•
Mod de instalare : Incorporabil•
Dimensiuni IxLxA (mm) : 818x596x550•
Dimensiuni incorporare : 818x600x550•
Lungime cablu alimentare : 1.5•
Culoare : Gri•
Tensiune (V) : 220-240•
Siguranta necesara (A) : 10•
Sarcina electrica (W) : 1950•
Clasa produs : Masina de spalat vase•
Model : ESL5335LO•
PNC : 911536338•
EAN : 7332543557592•
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