
EEC87300L Myčka nádobí

První snadné plnění na světě

Myčka nádobí 800 ComfortLift® je první na světě,
která usnadňuje vkládání i vyndávání nádobí. Naše
jedinečná technologie umožňuje zdvihnout koš lehkým
stisknutím držadla do úrovně pasu. Je to tak
pohodlné, že už nikdy nebudete chtít nic jiného.

ComfortLift® - první zdvihatelný koš

Díky našemu jedinečnému mechanismu ComfortLift®
se již nemusíte ohýbat při plnění a vyndávání nádobí z
vaší myčky. Lehkým stisknutím držadla se dolní koš
vysune hladce nahoru směrem k vám. Je první na
světě, od nás pro vaše pohodlí.

Snadný přístup k příborové zásuvce

Náše prostorná, vyjímatelná příborová zásuvka
maximálně usnadňuje plnění, mytí a vyjímání náčiní.
Je vybavena i prodlouženým oddílem pro mytí
dlouhých a objemných kusů. Je to ideální způsob
mytí.

Další benefity
QuickSelect mluví vaším jazykem•

Vnitřní osvětlení zajišťuje plnou viditelnost uvnitř vaší myčky nádobí.•

Funkce TimeBeam® promítá zbývající čas na podlahu.•

Specifikace

 8 programů, 4 teplot(y)•
Mycí programy: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes,
Opláchnutí a čekání

•

Úrověň hluku: jen 42 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.821
kWh

•

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

•

Kapacita mytí: 13•
Systém sušení: AirDry•
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, extra hygienický, GlassCare,
indikátor pro leštidlo, sůl, Time beam
White, XtraPower - extra silný

•

Interní osvětlení pro optimální přehled v
myčce

•

Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení

•

Horní košík má 2 skládací držáky, 2
skládací drátěné držáky pro skleničky,
2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na
šálky, nerezové držadlo Electrolux,
Side basket handles

•

Dolní košík má 4 rozložitelné talířové
poličky ComfortLift®, Nerezové držadlo

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)•
Rozměry (mm) : 818x596x550•
Energetická třída : A+++•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-900x600x570•
Programy : 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Opláchnutí a čekání

•

Počet jídelních souprav : 13•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 180•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 180•
Příkon (W) : 1550-2200•
Napájecí napětí (V) : 200-240•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50-60•
Hlučnost (dB(A)) : 42•
Počet programů : 8•
Počet teplot : 4•
Účinnost sušení : A•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 234•
Roční spotřeba vody (l) : 3080•
Obvyklý program : Eko 50•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Systém sušení : AirDry•
Typ motoru : Invertor motor•
Čistá hmotnost (kg) : 47•
Vodní senzor : Ano•
Vnitřní osvětlení : Ano•
Paprsek na podlaze : Time beam White•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Vlastnosti dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky
ComfortLift®, Nerezové držadlo

•

Vlastnosti horního koše : 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné
držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Electrolux, Side basket handles

•

Kolečka a nožičky : 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu,•

Popis výrobku
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