
Apa ajunge în fiecare colţ cu braţele pulverizatoare duale
Fiecare pahar, vas și farfurie sunt spălate de cele două braţe pulverizatoare 
rotative ale acestei mașini de spălat vase. Stropitoarele asigură o distribuţie 
uniformă a apei, pentru ca vasele să iasă curate și strălucitoare, atât în coșul 
superior, cât și în cel inferior.

Uscare de trei ori mai eficienta cu AirDry 
Noua tehnologie AirDry foloseste fluxul natural de aer pentru a finaliza 
uscarea, avand performante de pana la trei ori mai bune comparativ cu 
sistemele cu usa inchisa. Usa se deschide cu 10 cm spre finalul programului, 
lasand aerul sa circule pentru rezultate exceptionale la uscare. 

Elimină ghicitul când speli vasele cu QuickSelect
QuickSelect este modalitatea simplă de a porni un 
program personalizat de spălare a vaselor. Alege 
durata acestuia cu ajutorul glisorului și adaugă 
eventualele tratamente opţionale cu o singură atingere. 
Mașina se va ocupa de restul setărilor, pentru ca tu să 
te poţi bucura de timpul petrecut cu cei

Feedback silentios, Beam on floor
Proiectarea luminoasa pe podea (Beam on Floor) 
pastreaza linistea in bucatarie. In locul unui bip puternic 
care se poate pierde in zgomotul de fundal, masina 
noastra de spalat vase iti comunica stadiul programului 
printr-un punct proiectat pe podea. Rosu când 
programul ruleaza si verde cand s-a

Acoperire completă cu SatelliteClean  
Vasele vor fi spălate perfect cu SatelliteClean, având 
performanţe de până la trei ori mai bune decât 
standardul. Datorită braţului cu rotaţie dublă și a 
schimbărilor permanente ale unghiului de pulverizare, 
chiar și articolele voluminoase sunt complet spălate. 

Curatare riguroasa
Bratul de pulverizare al masinii de spalat vase SatelliteClean® 600 curata 
perfect vasele. Tehnologia noastra are o acoperire a pulverizarii de pana la trei 
ori mai eficienta comparativ cu standardul, astfel incat, chiar si articolele 
inghesuite sunt spalate complet. Fara pete si urme, doar vase perfect spalate. 

Beneficii & caracteristici

• Instalare: Complet incorporabil
• Clasa de energie / Performanta la spalare / Performanta la uscare: A / A / A 
• Capacitate de incarcare:9 seturi seturi de vase
• Nivel de zgomot: doar 44 dB (IEC 60704-3)
• 8 programe, 4 temperaturi
• Programe: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, 
Machine Care, Quick 30 Minutes, Clatire & Pauza
• Brat pulverizator FlexiSpray Satellite
• Sistem de uscare: cu tehnologie AirDry 
• Panou text/simboluri
• Functie oprire automata
• Sistem termoeficient
• 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, GlassCare, Machine Care, Selectie programe, 
Clatire suplimentara, Sare, XtraPower
• Cos superior cu FlexiLift
• Cos superior reglabil pe inaltime, chiar si atunci cand masina de spalat este 
complet incarcata
• Cos superior cu 2 Blue Soft Spikes, Raft suport de cani - rabatabil, Maner 
din plastic colorat 
• Cos inferior cu 2 randuri suporturi rabatabile, pentru farfurii, Plastic coloured 
handle 
• Cos tacamuri
• Sistem oprire apa
• Dimensiuni incastrare I(min/max)xLxA (mm): 820/900 x 450 x 550 
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Numar seturi de vase 9
Clasa eficienta energetica A++
Performanta de spalare A
Performanta de uscare A
Pulverizare - parte superioară Pulverizare direct din plafon
Braţ de pulverizare - parte inferioară Braţ pulverizare tip Satellite
Consum anual energie (kWh) 197
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 EES42210L
PNC 911074054
EAN 7332543731060

Specificatii tehnice
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