
Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem
Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý 
mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro 
dokonalé a rychlé výsledky mytí. 

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na 
nádobí
Vkládejte nebo vyndavejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je koš 
zcela naplněný objemnými kusy nádobí, systém QuickLift vám umožňuje 
upravit výšku tak, abyste k němu měli snadný a pohodlný přístup.

Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene
Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu 
a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu 
na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci 
bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s 
malými dětmi a alergiky.

Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému 
sprchovacímu ramenu 
Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach 
zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače 
zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše 
nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním 
koši.

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.

Jistota důkladného umytí se satelitním sprchovacím ramenem
Satelitní sprchovací rameno SatelliteClean® zanechá vaše nádobí perfektně 
čisté a beze skvrn. Naše technologie má až třikrát lepší pokrytí při sprchování, 
dokonce i v případě, že je nádobí naskládáno těsně u sebe. Voda se dostane 
do každého koutu i v přeplněné myčce.

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)
• Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
• Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
• Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.689 kWh
• Kapacita mytí: 9
• 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, extra hygienický, 
GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, fáze 
mytí, XtraPower - extra silný
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové 
barevné držadlo
• Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 446 x 615
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/850 x 450 x 570
• Instalace: Volně stojící spotřebič
• Indikátor zbytkového času

Volně stojící myčka nádobí 45 cm série 
 600 AirDry SatelliteClean PRO

ESS42200SX
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Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 850x446x615
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-850x450x570

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) 36.35
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Vlastnosti dolního koše 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné 
plastové držátko

Vlastnosti horního koše
2 modré měkké špičky, skládací 

poličky na šálky, Plastové barevné 
držadlo

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky, Výšková 
nastavitelnost 0-3 cm

EAN kód produktu 7332543731381
Produktové číslo pro partnery ER Open
Třída energetické účinnosti E
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 9
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 70
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 9.9
Trvání programu (h:min) 4:00
Třída emisí hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 49

Pohotovostní režim (W) 0.5
Index energetické účinnosti 55.9

Technická specifikace
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