
ESL4655RA Myčka nádobí

Myčka nádobí RealLife zvládne všechno

Bez ohledu na to, co do myčky nádobí vložíte – od
největších, nejšpinavějších hrnců a pánví až po
nejkřehčí sklo: myčka RealLife® vždy zazáří
vynikajícími výsledky.

Sušení inspirované přirozeným procesem

Naše nová technologie Airdry využívá k dokončení
sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi
programu otevře dvířka o 10 cm, dokud nebudete
moci nádobí vyjmout. Je to přirozený způsob, jak
zajistit maximální usušení a zároveň účinně snížit

Jemně podepřené

Aby se sklenice a hrnky nepřevrhly a vzájemně
nesrazily, horní koš je vybaven úchytkami z měkké
pryže.

More Benefits :
TimeBeam® function for ongoing cycle status updates•

FlexiWash umyje zároveň šetrně skleničky a důkladně hrnce•

Řízení času umožňuje zkrátit délku programů•

Features :

7 programů, 4 teplot(y)•
Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, eco
50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C,
intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C,
opláchnutí a čekání

•

Úrověň hluku: jen 44 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.625
kWh

•

Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A /
A

•

Kapacita mytí: 9•
Šetrná funkce pro sklo•
Systém sušení: AirDry Technology•
Funkce odloženého startu 1-24 hodin•
Vodní senzor detekuje úroveň
zašpinění vody a upravuje spotřebu
vody

•

Indikátor doplnění soli•
Indikace funkcí: budík, zpožděný start
1-24h, Moje oblíbené, vybraný
program, indikátor pro leštidlo, sůl,
promítání času na podlahu,
TimeManager, XtraDry

•

Interní osvětlení pro optimální přehled v
myčce

•

Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení

•

Horní košík má 2 měkké špičky,
skládací poličky na šálky, Drátěný
držák

•

Dolní košík má 2 rozložitelné talířové
poličky

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818
x 446 x 550

•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Značka : Electrolux•
Model : ESL4655RA•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Barva dveří : -•
Barva ovládacího panelu : Nerez•
Programy : AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o
sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, opláchnutí a čekání

•

Počet programů : 7•
Počet teplot : 4•
Indikátory funkcí : zpožděný start, leštidlo, sůl•
Další indikátory : budík, zpožděný start 1-24h, Moje oblíbené,
vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na
podlahu, TimeManager, XtraDry

•

Paprsek na podlaze : promítaní času•
Systém motoru : Invertor motor•
Dětské zabezpečení : -•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Systém sušení : AirDry Technology•
Vlastnosti dolního koše : 2 rozložitelné talířové poličky•
Vlastnosti horního koše : 2 měkké špičky, skládací poličky na
šálky, Drátěný držák

•

Typ horního koše : Nastavitelný (i tehdy, je-li v něm nádobí)•
Držáky šálků : 4 plastické•
Koš na příbory : 45cm Dark Grey•
Vodní senzor : Ano•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Vnitřní osvětlení : Ano•
Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 818•
Možnost výškové instalace : -•
Šířka (mm) : 446•
Hloubka (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 32.75•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 818x450x550•

Product Description :
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