
ESF4513LOX Opvaskemaskine

Skræddersyet behandling og plads til alt

Fuld tilpasning af kurvene i vores opvaskemaskine giver plads til alt på én
gang. De unikke foldbare tallerkenrækker og den løftbare kurv betyder, at du
kan tilpasse maskinen indvendigt til alle former og størrelser af service.

Altid rene tallerkener, når du har brug for dem

Skal du bruge rene tallerkener i en fart? Det er ikke
noget problem med Time Manager funktionen, som
halverer programtiden med et enkelt valg.

Start din opvaskemaskine, når det passer dig

Du kan indstille opvaskemaskinen til at starte når du
ønsker det. Fyld maskinen op, og forprogrammér den,
så den er færdig når du er klar til at tømme den.
Starttidspunktet kan udskydes i op til 24 timer.

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

•

Garanteret tørt service med den automatiske AirDry-teknologi. Denne funktion
cirkulerer frisk luft ind i opvaskemaskinen ved at åbne døren i slutningen af

•

Funktioner:

AutoSluk•
Symbol baseret betjeningspanel•
 med AirDry lufttørring•
XtraDry funktion•
Udskudt start fra 1 - 24 timer•
Bestikkurv•
AutoFlex program•
MyFavorite - aktiver dit favoritprogram
med ét tryk

•

TimeSaver funktion som reducerer
programmets varighed med op til 50%

•

Glasprogram•
Vandsensor•
Høj indbygget sikkerhed mod lækage
af vand

•

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

•

Underkurv: 2 rk. nedfældelige
tallerkenpinde

•

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

•

Tekniske data:

ProClean/RealLife : -•
Farve : Rustfri stål•
Lydeffektniveau, dB(A) : 47•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 6•
Antal temperaturer : 4•
QuickSelect : -•
Installation : til underbygning•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 818x446x575•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 820-880x450x570•
Lågehængsling : Standard hængsel•
Energiforbrug pr. år, kWh : 222•
Vandforbrug pr. år, liter : 2775•
Vandforbrug pr. gang, liter : 9.9•
Antal standard kuverter : 9•
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 : 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 : 1950•
EAN : 7332543637997•

Produktbeskrivelse:

Smal 45 cm RealLife
opvaskemaskine med
tilsvarende funktioner og
fleksibilitet som de
større modeller.
Opvaskemaskinen har
et lydniveau i
mellemklassen, og den
har energi og
tidsbesparende
funktioner som autosluk
og automatikprogram,
der også gør maskinen
nem og bekvem i en
travl hverdag. Maskinen
sparer dig strøm, vand
og tid og har gode
tørreresultater takket
være AirDry teknologien.
En kvalitets
opvaskemaskine til brug
der hvor pladsen i
køkkenet er trang.
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