
ESF8830ROX Opvaskemaskine

Glaspleje, uden sammenligning

Med GlassCare-systemet fremstår dine glas sikre og funklende. Den øverste
kurv er specifikt designet til at holde hvert glas sikkert på plads, hvormed de
beskyttes mod vibration, og revner og beskadigelse forhindres.
Opvaskemaskinens nederste kurv giver den samme beskyttelse med den
innovative GlassHolder, som lader dig fylde opvaskemaskinen med selv de

Skinnende rene vinglas, ingen opvask i hånden

Slut med at vaske op i hånden. Vores avancerede
GlassCare System med unik SoftGrip-funktion holder
hvert glas sikkert på plads, så det ikke bevæges eller
vibrerer under opvasken. Det sikrer nul revner, brud
eller vandmærker.

Større synlighed, mere effektiv isætning

Den indvendige belysning giver dig et direkte overblik
over opvaskemaskinens inderside. Du kan effektivt
finde det bedste sted til rengøring af dit
specialkøkkengrej.

Flere fordele
Vores sensor justerer programmet efter fyldningens størrelse og
tilsmudsningsgrad.

•

Funktioner:

RealLife™, XXL inderkar og Satellite
spulearm

•

AutoSluk•
Touch betjening for programvalg og
funktioner

•

Display med flere sprogvalg•
Indvendig belysning•
EnergySmart™ Sensorstyret mængde-
og vandautomatik

•

 med AirDry lufttørring•
XtraDry funktion•
Udskudt start fra 1 - 24 timer•
Bestikbakke•
AutoFlex program•
MyFavorite - aktiver dit favoritprogram
med ét tryk

•

TimeSaver funktion som reducerer
programmets varighed med op til 50%

•

Glasprogram•
SoftGrips glasholder i underkurven•
Vandsensor•
Høj indbygget sikkerhed mod lækage
af vand

•

Dobbeltbund med flyder - sikkerhed
mod vandudslip

•

Indikator for salt og afspænding•
Satellite spulearm•
Ekstra spulearm øverst•
Højdejusterbar overkurv, selv når den
er fyldt op

•

Overkurv: 2 nedfældelige
tallerkenpinde, 2 nedfældelige
glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, 6
vinglasstøtte med SoftGrips,
Opklappelige kophylder, Rustfrit stål
håndtag, Hæve sænkbar håndtag i
siden

•

Tekniske data:

Serie/Tema : 700 PRO•
ProClean/RealLife : RealLife•
Farve : Rustfri stål•
Lydeffektniveau, dB(A) : 40•
Energieffektivitetsklasse : A+++•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 10•
Antal temperaturer : 5•
QuickSelect : -•
Installation : til underbygning•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 818x596x580•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 820-880x600x570•
Lågehængsling : Standard hængsel•
Energiforbrug pr. år, kWh : 241•
Vandforbrug pr. år, liter : 3080•
Vandforbrug pr. gang, liter : 11•
Antal standard kuverter : 15•
Energimærkningsprogram : ECO 50°C•
Ledningslængde, m : 1.6•
Afløbsslange, længde cm : 180•
Tilgangsslange, længde cm : 180•
Tilgangsslange, materiale : Aqua control•
Oversvømmelsessikring : Dobbelt bund m/flyder•
Nederste spulearm : Satellite•
Øverste overbrusningstype : Spulearm•
Tilvalgsfunktioner : MyFavorite, TimeManager, XtraDry•
Hjul/stilleben : 2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben
bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm.

•

Lågehøjde, mm, min-max : Underbyg / Ikke relevant•
Lågevægt, min-max, kg : Underbyg / Ikke relevant•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 1550-2200•
EAN : 7332543594658•

Produktbeskrivelse:

Kvalitets
opvaskemaskine til den
kræsene og
energibeviste forbruger.
Den har en høj
kapacitet, fleksibel
indretning med mange
gode finesser samt
GlassCare System, som
sikrer nul revner, brud
eller vandmærker på
dine glas. Lydniveauet
er ydermere særdeles
lavt, på kun 40dB(A), og
sammen med de mange
specialprogrammer samt
RealLife™
opvaskemaskinens
unikke vandfordeling,
kan du fylde maskinen,
præcist som det passer
dig. Føres hos udvalgte
forhandlere.
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