
Indikátor stavu mytí
Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním 
stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, 
ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když 
svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení
Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. 
Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch 
volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými 
dvířky.

Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®
Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu 
sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až 
třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující 
rameno neustále mění úhel ostřiku, proto i objemnější 
nádobí bude dobře umyto.

Rychlé nastavení programu s ovládáním 
QuickSelect
Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný 
způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným 
tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte 
různě volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.

Všechny příbory umyté najednou v zásuvce 
MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní 
rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete 
velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké 
přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno 
vložíte.

Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte
S touto myčkou nádobí můžete být kreativnější a při vaření používat jakékoli 
kuchyňské náčiní. V zásuvce MaxiFlex se vždycky místo najde. Prostor navíc 
snadno přizpůsobíte tomu, kolik příborů a jaké objemné kousky zrovna 
vkládáte.

Specifikace a benefity

• 8 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, 
Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
• Hlučnost: 46 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.935 kWh
• Kapacita mytí: 14
• Systém sušení: AirDry
• Panel s textem a symboly
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• Indikátor doplnění soli
• Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný 
start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, 
indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
• Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550
• Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
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Typ spotřebiče Vestavná, plně integrovaná (skrytý 
ovládací panel)

Rozměry (mm) 818x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-880x600x550

Programy

160 minutový, 60 minutový, 90 
minutový, AUTO Sense, eco, Machine 
Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí 

a čekání
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 150
Příkon (W) 1950
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Počet programů 8
Počet teplot 4
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 35.4
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Paprsek na podlaze červený a zelený

Vlastnosti dolního koše 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné 
plastové držátko

Vlastnosti horního koše skládací poličky na šálky, Plastové 
barevné držadlo

Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná 
vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm

EAN kód produktu 7332543770687
Třída energetické účinnosti E
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 14
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 95
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 10.5
Trvání programu (h:min) 4:00
Třída emisí hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 46

Pohotovostní režim (W) 0.5
Index energetické účinnosti 55.9

Technická specifikace

Vestavná myčka nádobí 60 cm série 700 AirDry MaxiFlex FLEX

EES848200L

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW190DE00002.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1590296?signature=175ad9bea1653ce418a1d43d86ebc63850df0a7a2195f457ec39f79279902c99

