
ESL4201LO Myčka nádobí

S úzkou myčkou nádobí získáte větší prostor

Tato myčka nádobí široká pouhých 45 cm se postará
o vše za vás. Vy zatím můžete maximálně využít svůj
volný čas.

Myčka nádobí, která trvale šetří energií a vodou

Třída účinnosti A+ tohoto spotřebiče zaručuje neustále
nízkou spotřebu, a tedy i úsporu vody a energie.

Získejte o trochu více volnosti – odložte start
příštího cyklu až o tři hodiny
Díky funkci Odložený start můžete tuto myčku nádobí
naprogramovat tak, aby další cyklus spustila až o tři
hodiny později.

More Benefits :
30minutový rychlý program na mytí nádobí•

LED kontrolka upozorní na nutnost doplnit sůl nebo leštidlo•

Features :

5 programů, 3 teplot(y)•
Mycí programy: eco 50°C, intenzivní
70°C, normální 65°C , rychlý plus 65°C,
opláchnutí a čekání

•

Úrověň hluku: jen 51 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.878
kWh

•

Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+ / A / A•
Kapacita mytí: 9•
Systém sušení: AirDry Technology•
Indikace funkcí: budík, konec, vybraný
program, sůl

•

Výškově nastavitelný horní košík•
Horní košík má skládací poličky na
šálky

•

Dolní košík má Pevné talířové poličky•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818
x 446 x 550

•

Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH
(mm): 820 / 900 x 450 x 550

•

Instalace: vestavná, plně integrovaná
(skrytý ovládací panel)

•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Značka : Electrolux•
Model : ESL4201LO•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Barva dveří : -•
Barva ovládacího panelu : Šedá•
Programy : eco 50°C, intenzivní 70°C, normální 65°C , rychlý plus
65°C, opláchnutí a čekání

•

Počet programů : 5•
Počet teplot : 3•
Indikátory funkcí : sůl•
Další indikátory : budík, konec, vybraný program, sůl•
Systém motoru : Asynchronní•
Dětské zabezpečení : -•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Systém sušení : AirDry Technology•
Vlastnosti dolního koše : Pevné talířové poličky•
Vlastnosti horního koše : skládací poličky na šálky•
Typ horního koše : Nastavitelný•
Držáky šálků : 4 plastické•
Koš na příbory : 45cm Dark Grey•
Vodní senzor : -•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Vnitřní osvětlení : -•
Displej zobrazuje : -•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 818•
Možnost výškové instalace : -•
Šířka (mm) : 446•
Hloubka (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 32.4•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : Not applicable•
Energie : Energy supply•
Energetická třída : A+•
Účinnost mytí : A•
Účinnost sušení : A•

Product Description :
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