
EEQ47215L Myčka nádobí

Myčka nádobí, která mluví vaším jazykem

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.

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.

Tichý indikátor stavu mytí

Myčka vás v tichosti informuje o aktuálním stavu
mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete
snadno přeslechnout, ale světelné body promítané na
podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí
červená, program běží, když zelená, je hotovo.

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

•

Posuvné závěsy PerfectFit vám umožňují snadno a přesně instalovat vaši
myčku nádobí.

•

Specifikace

 8 programů, 3 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: 9.9 l, 0.921
kWh

•

Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A•
Kapacita mytí: 13•
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, Plastic coloured handle

•

Dolní košík má 2 rozložitelné talířové
poličky, Plastic coloured handle

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818
x 596 x 550

•

Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH
(mm): 820 / 880 x 600 x 550

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)•
Rozměry (mm) : 818x596x550•
Energetická třída : A++•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-880x600x550•
Programy : 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Opláchnutí a čekání

•

Počet jídelních souprav : 13•
Délka 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•
Hlučnost (dB(A)) : 44•
Počet programů : 8•
Počet teplot : 3•
Účinnost sušení : A•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 262•
Roční spotřeba vody (l) : 2772•
Obvyklý program : Eko 50•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Systém sušení : AirDry•
Typ motoru : Invertor motor•
Čistá hmotnost (kg) : 37.75•
Vodní senzor : Ano•
Paprsek na podlaze : červený a zelený•
Vlastnosti dolního koše : 2 rozložitelné talířové poličky, Plastic
coloured handle

•

Vlastnosti horního koše : skládací poličky na šálky, Plastic
coloured handle

•

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

•

EAN kód produktu : 7332543673421•
Produktové číslo pro partnery : ER Open•

Popis výrobku
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