
ESF5545LOX Opvaskemaskine

Rene tallerkener på den halve tid

Med den bekvemme TimeManager-funktion kan du
halvere programtiden, så dine tallerkener er parate til
brug, når du skal bruge dem. Perfekt, når du har
gæster.

Vask servicet mellem retterne – på kun 30 minutter

Når du har en fyldning af netop brugte tallerkener og
gryder – f.eks. mellem retterne når du har gæster –
kan du bruge opvaskemaskinens 30-minutters
kvikprogram.

Naturligt inspireret tørring

Vores nye AirDry-teknologi benytter naturlig lufttørring
til slut. Den åbner lugen med 10 cm til slut i
programmet, indtil du tager tingene ud. En naturlig
måde til maksimal tørring og mindre elregninger.

Flere fordele
SoftSpikes beskytter sarte glas og forbedrer holdbarheden•

Funktioner:

AutoSluk•
Symbol baseret betjeningspanel•
EnergySmart™ Sensorstyret mængde-
og vandautomatik

•

 med AirDry lufttørring•
XtraDry funktion•
Udskudt start fra 1 - 24 timer•
Bestikkurv•
AutoFlex program•
TimeSaver funktion som reducerer
programmets varighed med op til 50%

•

Glasprogram•
Vandsensor•
Dobbeltbund med flyder - sikkerhed
mod vandudslip

•

Indikator for salt og afspænding•
Højdejusterbar overkurv, selv når den
er fyldt op

•

Overkurv: 2 rk. SoftSpikes,
Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag

•

Underkurv: 2 rk. nedfældelige
tallerkenpinde, Håndtag i plast

•

Opvaskeprogrammer: AutoFlex 45-
70°C, Økonomi 50°C, Glasprogram
45°C, Intensiv 70°C, Kvik+ 60°C, Skyl

•

Tekniske data:

Serie/Tema : 600 FLEX•
ProClean/RealLife : -•
Farve : Rustfri stål•
Lydeffektniveau, dB(A) : 44•
Energieffektivitetsklasse : A+++•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 6•
Antal temperaturer : 4•
QuickSelect : -•
Installation : til underbygning•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 818x596x590•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 820-880x600x570•
Lågehængsling : Standard hængsel•
Energiforbrug pr. år, kWh : 234•
Vandforbrug pr. år, liter : 2775•
Vandforbrug pr. gang, liter : 9.9•
Antal standard kuverter : 13•
Energimærkningsprogram : ECO 50°C•
Ledningslængde, m : 1.5•
Afløbsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, materiale : PEX•
Oversvømmelsessikring : Dobbelt bund m/flyder•
Nederste spulearm : Standard•
Øverste overbrusningstype : Ingen•
Tilvalgsfunktioner : 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 : 1950•
EAN : 7332543635542•

Produktbeskrivelse:

Klassisk
opvaskemaskine med
god plads og
energibesparende
teknologier for en
hurtigere opvask, bedre
tørring og autosluk-
funktion, så du intet
standby forbrug har efter
endt opvask.
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