
Coș QuickLift reglabil în funcție de încărcătură
Profitați de utilitatea oferită de coșul QuickLift. Chiar dacă aveți o încărcătură 
completă cu articole voluminoase, puteți regla ușor înălțimea coșului pentru a 
încărca sau descărca vasele cu ușurință.

Apa ajunge în fiecare colț. Cu Braţele pulverizatoare duale
Cele două brațe pulverizatoare asigură acoperirea maximă cu apă. 
Stropitoarele rotative trimit jeturi de apă în fiecare colț din coșul inferior și 
superior, pentru rezultate pe care vă puteți baza.

Spalare puternica a vaselor. Cu SatelliteClean®
Beneficiati de spalare impecabila a vaselor cu 
SatelliteClean®. Acest brat de pulverizare are o 
acoperire de trei ori mai buna decat standardul. 
Deoarece bratul cu rotire dubla si schimba constant 
unghiul de pulverizare. Apa ajunge in fiecare colt. 
Pentru o curatare completa. 

Setarea facila a ciclului cu QuickSelect 
QuickSelect asigura control optim asupra masinii de 
spalat vase. Alegeti durata ciclului cu ajutorul glisorului 
si adaugati tratamente suplimentare cu o atingere. 
Dupa aceea, masina va face restul. Obtineti spalare 
personalizata oferita la momentul dorit. Si vase 
impecabil de curate. 

Spaţiu adaptabil și spălare convenabilă cu MaxiFlex
Sertarul MaxiFlex este conceput pentru a acomoda 
tacâmuri și ustensile de aproape orice dimensiune, 
oricât de mari și în orice formă. Separatoarele flexibile 
și adâncimea împinsă la maxim înseamnă că fiecare 
încărcătură poate fi adaptată. Majoritatea articolelor 
sunt încărcate și spălate fără

Spălare personalizată și eficientă
În sertarul MaxiFlex puteţi spăla ustensile de mărimi diferite. De la tacâmuri 
obişnuite, la spatule şi teluri de dimensiuni mari. Separatoarele flexibile permit 
personalizarea fiecărei încărcături. Articolele plate sunt separate de cele mai 
voluminoase pentru a asigura capacitatea maximă de fiecare dată.

Beneficii & caracteristici

• Instalare: Complet incorporabil
• Clasa de energie / Performanta la spalare / Performanta la uscare: A / A / A 
• Maşină de spălat vase pentru instalare pe înălţime
• Capacitate de incarcare:10 seturi seturi de vase
• Nivel de zgomot: doar 44 dB (IEC 60704-3)
• 7 programe, 4 temperaturi
• Programe: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, 
Machine Care, Quick 30 Minutes
• Sistem de uscare: cu tehnologie AirDry 
• Panou text/simboluri
• Pornire cu intarziere de la 1 la 24 ore 
• Indicator timp ramas
• Senzorul de apa detecteaza nivelul de murdarie si regleaza consumul de apa
• Indicatori pentru sare si solutie de clatire
• Alti indicatori: Semnal luminos in 2 culori - pe podea, Semnal sonor, Start 
intarziat 1h-24h, Faza uscare, Extra silentios, GlassCare, Machine Care, 
Selectie programe, Clatire suplimentara, Sare, XtraPower
• Cos superior reglabil pe inaltime, chiar si atunci cand masina de spalat este 
complet incarcata
• Cos superior cu 2 Red Soft Grips, 2 Red softspikes, Raft suport de cani - 
rabatabil, Maner din plastic colorat 
• Cos inferior cu 4 randuri suporturi farfurii, Plastic coloured handle 
• Dimensiuni incastrare I(min/max)xLxA (mm): 820/900 x 450 x 550 
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Numar seturi de vase 10
Clasa eficienta energetica A+++
Performanta de spalare A
Performanta de uscare A
Pulverizare - parte superioară Waterfall
Braţ de pulverizare - parte inferioară Braţ pulverizare tip Satellite
Consum anual energie (kWh) 188
Consum anual apa (l) 2772
Programe standard Eco 50
Timp programe standard (min) 240
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) 1

Nivel zgomot dB(A) 44
Mod de instalare incorporabil
Dimensiuni IxLxA (mm) 818x446x550
Dimensiuni incorporare 818x450x550
Cablu alimentare (m) 1.5
Culoare negru
Tensiune (V) 220-240
Siguranta necesara (A) 10
Sarcina electrica (W) 1950

Categorie produs Masina de spalat vase
Model FSE73507P
PNC 911077024
EAN 7332543736911

Specificatii tehnice

Masina de spalat vase

FSE73507P

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW150D363002.jpg

