
ESL2500RO Kompakt opvaskemaskine

Ingen opvask i hånden under festen

Lille lejlighed, stor fest? Med Electrolux Compact
opvaskemaskinen skal du ikke at vaske op mellem
retterne. Det gør vores 20-minutters fest-program for
dig, så du kan snakke med gæsterne – eller lave
dessert.

Spar på budgettet

Reducér din husholdnings indvirkning på miljøet
samtidigt med dine el-regninger. Denne A+ mærkede
opvaskemaskine viser, at den er økonomisk i
elektricitet og vand og derfor utrolig energieffektiv.

Det rigtige program til dine tallerkener hver gang

Den rigtige opvask til dine tallerkener, uanset kombinationen. Vælg imellem 6
programmer.

Funktioner:

 Kondenstørring•
Bestikkurv•
Dobbeltbund med flyder - sikkerhed
mod vandudslip

•

Indikator for salt og afspænding•
Opvaskeprogrammer: Glasprogram
40°C, Intensiv 70°C, Normal 65°C,
Kvik+ 50°C, 20 min party program,
Økonomi 55°C

•

Tekniske data:

Farve : Hvid•
Lydeffektniveau, dB(A) : 50•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 6•
Antal temperaturer : 4•
Installation : Fuldintegreret•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 438x550x500•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 0-0x0x0•
Energiforbrug pr. år, kWh : 174•
Vandforbrug pr. år, liter : 1820•
Vandforbrug pr. gang, liter : 6.5•
Antal standard kuverter : 6•
Energimærkningsprogram : ECO 55°C m/forvask•
Ledningslængde, m : 1.5•
Afløbsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, materiale : Standard, varmt vand•
Oversvømmelsessikring : Oversvømmelsessikring: Dobbelt bund
m/flyder

•

Tilvalgsfunktioner : Ingen•
Hjul/stilleben : 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)•
Lågehøjde, mm, min-max : -•
Lågevægt, min-max, kg : -•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 1180•
Stikprop : EU•
Vægt brutto/netto, kg : 24.61/20.68•
Toldkode : 84221100•
EAN : 7332543595891•

Produktbeskrivelse:

Kompakt
opvaskemaskine til
integrering. Er pladsen
trang og behovet lille,
kan denne kompakte
opvaskemaskine som
kan integreres, være
den perfekte løsning.
Den kan rumme op til 6
standardkuverter og har
et hurtigprogram, samt
indbygget sikkerhed
mod vandudslip.
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