
ESL7845RA Myčka nádobí

Pozdvihněte svá očekávání

Systém ComfortLift je první svého druhu - zajistí vám
snazší přístup k vašemu nádobí, a to daleko
pohodlněji než kdy dříve. Pomocí tohoto jedinečného
mechanismu můžete dolní koš lehce zdvihnout
směrem k sobě a vkládání a vyjímání nádobí tak už

Šetrná ke všemu vašemu nádobí

Naše drážky ComfortRails hladce zasouvají koš do
vaší myčky nádobí bez rozruchu. Drážky šetrně
zastaví koš bez rachocení talířů. Lepší péče o vaše
nádobí – a také tišší.

Snadno vkládejte a vyndavejte všechno náčiní

Prostorná a vyjímatelná podložka na příbory
usnadňuje vkládání, mytí a vyndávání příborů a
náčiní. Nabízí tak optimální místo a funkčnost o
kapacitě až pro 13 souprav příborů. Je také vybavena
prodlouženým oddílem pro dlouhé a objemné náčiní.

Další benefity
Skvělá péče o sklo díky držákům SoftGrips, které šetrně zajistí vaše sklenice s
nožkou

•

Specifikace

 7 programů, 5 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 39 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.857
kWh

•

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

•

Kapacita mytí: 13•
Šetrná funkce pro sklo•
Systém sušení: Technologie 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, Moje oblíbené, 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 skládací držáky, 2
skládací drátěné držáky pro skleničky,
2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na
šálky, Premium Rails, nerezové držadlo
Electrolux

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)•
Rozměry (mm) : 818x596x550•
Energetická třída : A+++•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-900x600x570•
Programy : AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o
sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, 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)) : 39•
Počet programů : 7•
Počet teplot : 5•
Účinnost sušení : A•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 241•
Roční spotřeba vody (l) : 3080•
Obvyklý program : Eko 50•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Systém sušení : Technologie AirDry•
Typ motoru : Invertor motor•
Čistá hmotnost (kg) : 50.6•
Vodní senzor : Ano•
Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód•
Vnitřní osvětlení : Ano•
Paprsek na podlaze : promítaní času•
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, Premium Rails,
nerezové držadlo Electrolux

•

Popis výrobku
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