
EES69310L Myčka nádobí

Jistota důkladného umytí

Ostřikovací rameno SatelliteClean® myčky nádobí
600 zanechá každou náplň perfektně čistou a beze
skvrn. Naše technologie má až třikrát lepší pokrytí při
ostřiku, dokonce i v případě, že je nádobí naskládáno
těsně u sebe.

Maximální pokrytí se SatelliteClean

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky systému
SatelliteClean, který 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 pomocí funkce
QuickSelect
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.

Další benefity
SoftGrips a SoftSpikes drží vaše sklo bezpečně na svém místě•

Funkce TimeBeam® promítá stav mycího programu na podlahu•

Důmyslná technologie AirDry využívá přirozené cirkulace vzduchu pro
dokonale usušené nádobí.

•

Specifikace

 8 programů, 4 teplot(y)•
Mycí programy: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes,
Opláchnutí a čekání

•

Úrověň hluku: jen 44 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.846
kWh

•

Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A /
A

•

Kapacita mytí: 15•
Systém sušení: Technologie 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, extra hygienický,
GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl,
XtraPower - extra silný

•

Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení

•

Horní košík má 2 skládací držáky, 2
skládací drátěné držáky pro skleničky,
2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na
šálky, Plastové držadlo, Side basket
handles

•

Dolní košík má 4 rozložitelné talířové
poličky, Plastové držátko

•

Technické specifikace

Barva dveří : -•
Barva ovládacího panelu : Černá•
Programy : 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Opláchnutí a čekání

•

Počet programů : 8•
Počet teplot : 4•
Indikátory funkcí : paprsek na podlaze, dvoubarevný, zpožděný
start, leštidlo, sůl

•

Další indikátory : světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík,
zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro
leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný

•

Paprsek na podlaze : červený a zelený•
Dětské zabezpečení : -•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Systém sušení : Technologie AirDry•
Vlastnosti dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky, Plastové
držátko

•

Vlastnosti horního koše : 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné
držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, Side
basket handles

•

Typ horního koše : Nastavitelný (i tehdy, je-li v něm nádobí)•
Držáky šálků : 4 plastické•
Koš na příbory : -•
Vodní senzor : Ano•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Displej zobrazuje : zpožděný start, programy, zbývající čas,
servisní kód

•

Výška (mm) : 818•
Možnost výškové instalace : -•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 38.67•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 818x600x570•
Značka : Electrolux•
Model : EES69310L•

Popis výrobku
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