
ESL5205LO Opvaskemaskine

Åbner lågen for at tørre servicet

Vores AirDry teknologi afslutter hvert opvaskeprogram
med en brise af frisk luft. Lågen åbnes let på klem
sidst i tørrefasen uden din hjælp. Naturlig luft kan
cirkulere i maskinen og tørre alt helt.

Effektiv rengøring for selv den mest snavsede
opvask
Det intensive program sikrer en effektiv og kraftigere
rengøring af selv den mest snavsede opvask, da der
opvaskes i 70 °C varmt vand.

Hurtig og effektiv ydeevne

Hvis du har en lille opvask, er opvaskemaskinens 30-
minutters kvikprogram en tidsbesparende løsning, der
giver perfekte resultater.

Flere fordele
Udskudt start - fleksibel starttid i op til 3 timer•

Funktioner:

Symbol baseret betjeningspanel•
EnergySmart™ Sensorstyret mængde-
og vandautomatik

•

 med AirDry lufttørring•
Udskudt start mulighed: 3 timer•
Bestikkurv•
Høj indbygget sikkerhed mod lækage
af vand

•

Dobbeltbund med flyder - sikkerhed
mod vandudslip

•

Indikator for salt og afspænding•
Højdejusterbar overkurv•
Overkurv: Opklappelige kophylder•
Underkurv: Faste tallerkenpinde•
Opvaskeprogrammer: Økonomi 50°C,
Intensiv 70°C, Normal 65°C med skyl,
Kvik+ 60°C, Skyl

•

Tekniske data:

ProClean/RealLife : -•
Farve : Integreret/ikke relevant•
Lydeffektniveau, dB(A) : 49•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 5•
Antal temperaturer : 4•
QuickSelect : -•
Installation : til fuldintegrering•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 818x596x550•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 820-880x600x550•
Lågehængsling : Glidebeslag•
Energiforbrug pr. år, kWh : 295•
Vandforbrug pr. år, liter : 3080•
Vandforbrug pr. gang, liter : 11•
Antal standard kuverter : 13•
Energimærkningsprogram : ECO 50°C•
Ledningslængde, m : 1.5•
Afløbsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, materiale : Aqua control•
Oversvømmelsessikring : Dobbelt bund m/flyder•
Nederste spulearm : Standard•
Øverste overbrusningstype : Ingen•
Tilvalgsfunktioner : Ingen•
Hjul/stilleben : 2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben
bagtil, Kan justeres mellem 0 og 8 cm.

•

Lågehøjde, mm, min-max : 645-776•
Lågevægt, min-max, kg : 2,0-10,0•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 1950•
EAN : 7332543634330•

Produktbeskrivelse:

Enkel opvaskemaskine
med plads op til 13
kuverter. Fuldintegrerbar
model med god
pladsfordeling.
Opvaskemaskinen har
god energimærkning og
AirDry
lufttørringsfunktion for
fantastiske
tørreresultater hver
gang.
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