
Vnitřní osvětlení pro dokonalý přehled
S naším automatickým osvětlením nikdy nic nepřehlédnete. Osvětluje vnitřek 
vaší myčky nádobí, abyste měli dokonalý přehled o tom, co je uvnitř. Plnění a 
vyprazdňování myčky je tak ještě snazší. 

ComfortRails - šetrné k vašemu nádobí
Koše ve vaší myčce nádobí se hladce vysouvají díky vylepšeným pojezdům 
ComfortRails. Ty zabraňují viklání a drcání koše, aby chránily vaše sklenice a 
talíře. Jednoduše lepší a tišší péče o vaše nádobí.

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.

SprayZone, intenzivní mytí
Díky funkci SprayZone jsou hrnce a pánve intenzivně 
umyty. Výkonný tlak vody skvěle umyje vše, co je ve 
vyhrazeném prostoru. Je třikrát účinnější než standard, 
takže o veškeré vaše nádobí je postaráno.

Zapoměňte na namáčení se zónou čistoty bez skvrn
Myčka nádobí 800 SprayZone intenzivně myje nádobí s třikrát lepším mycím 
účinkem než je standardní. Není nutné žádné namáčení. Silný tlak vody 
odstraní i zapečené zbytky jídla a mastnoty a nádobí tak zůstane pokaždé bez 
skvrn.

Specifikace a benefity

• 8 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, 
Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
• Kapacita mytí: 15
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, indikátor pro 
leštidlo, sůl, Time beam White, WashZone, XtraPower - extra silný
• Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
• 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, 
Premium Rails, nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
• Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Spray Zone, Nerezové držadlo
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Instalace Vestavná, plně integrovaná (skrytý 
ovládací panel)

Rozměry (mm) 818x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x600x570

Programy

160 minutový, 60 minutový, 90 
minutový, AutoSense, eco, Machine 
Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí 

a čekání
Délka přívodního kabelu (m) 1.6
Délka napouštěcí hadice (cm) 180
Délka vypouštěcí hadice (cm) 180
Příkon (W) 1550-2200
Napájecí napětí (V) 200-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50-60
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) 45.29
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Vnitřní osvětlení Ano
Paprsek na podlaze Bílý paprsek na podlaze
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Vlastnosti dolního koše 4 rozložitelné talířové poličky, Spray 
Zone, Nerezové držadlo

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, Premium 
Rails, nerezové držadlo Electrolux, 

Postranní držáky košíku
Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná 

vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
EAN kód produktu 7332543840588
Produktové číslo pro partnery KR Open
Třída energetické účinnosti D
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 15
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 86
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 11
Trvání programu (h:min) 4:00
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 39

Pohotovostní režim (W) 0.5

Technická specifikace
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