
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.

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

• 6 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, 
rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
• Hlučnost: 44 dB(A)
• Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
• Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
• Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.935 kWh
• Kapacita mytí: 14
• Šetrná funkce pro sklo
• 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: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, vybraný program, 
indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
• Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 600 x 625
• Instalace: Volně stojící spotřebič
• Indikátor zbytkového času

Volně stojící myčka nádobí 60 cm 
 série 700 AirDry MaxiFlex FLEX
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Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 850x600x625

Programy
AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, 

intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, 
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 6
Počet teplot 4
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 46.35
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Vlastnosti dolního koše 4 rozložitelné talířové poličky, Barevné 
plastové držátko

Vlastnosti horního koše skládací poličky na šálky, Plastové 
barevné držadlo

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky, Výšková 
nastavitelnost 0-1 cm

EAN kód produktu 7332543660322
Produktové číslo pro partnery ER Open
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) 3:55
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

Volně stojící myčka nádobí 60 cm 
 série 700 AirDry MaxiFlex FLEX

ESF9500LOX

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW210DE00005.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1589559?signature=31e0f622d91d139561aad501196ce9b5f6b231b6093d4823c1199387ecd325e1

