
ESL4500LO Diskmaskin

Free up your space with this slim-fit dishwasher

Measuring only 45cm wide, this slim dishwasher takes
care of the dishes for you, while letting you make the
most of the rest of your space.

En diskmaskin som alltid sprar vatten och el

Tack vare låg vatten- och energiförbrukning sparar du
alltid på miljön och din egna ekonomi.

Diskmaskinen som anpassar sig till vad disken
behöver
Den smarta AutoFlex-funktionen optimerar vatten- och
energiförbrukning genom att anpassa förbrukning och
temperatur till vad diskmängden och smutsgraden
behöver för grundlig rengöring.

Fler produktfördelar :
MultiTab-funktionen – få ut så mycket som möjligt av moderna disktabletter•

Lysdiod indikerar när salt och sköljmedel behöver fyllas på•

Produktegenskaper :

Justerbar i höjd•
 5 program, 4 temperaturer•
MyFavourite-funktion•
Visning av återstående programtid•
Multitab-funktion•
Autosensor•
Auto Off•
Senare start från 1 till 24 timmar•
Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel

•

Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°,
Intensiv 70°, Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

•

Överkorg med: Fällbara kopphyllor,
Enkelt handtag

•

Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd,
Trådhandtag

•

Bestickkorg•
Torksystem: None•
Display visar: Fördröjd start,
Återstående programtid, Servicekod

•

Teknisk data :

Installation : Inbyggnad•
Produktmått H x B x D, mm : 818x446x550•
Fötter : 3 justerbara fötter, 0 till 8 cm•
Färg : -•
Färg, panel : Grå•
Deklarerat program : Eco 50•
Energieffektivitetsklass : A+•
Energiförbrukning, kWh/användning : 0.789•
Årlig energiförbrukning, kWh : 222•
Diskeffektbetyg : A•
Torkeffektbetyg : A•
Kapacitet IEC-kuvert : 9•
Vattenförbrukning, liter/användning : 9.5•
Årlig vattenförbrukning, liter : 2660•
Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 47•
Programindikator : LED-display, 3 tecken•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Värmeelement, typ : Dold•
Fuzzy logic mängdautomatik : Ja•
Extra funktioner : Energy Saver, Multitab, My Favourite•
Tilloppsslang, typ : Aqua control•
Översvämningsskydd : Hel botten och flottör•
Spänning, V : 220-240•
Säkring, A : 10•
Sladdlängd, ca meter : 1.5•
Vattenanslutning : Varmt eller kallt•
Avhärdare : Ja•
Längd tömningsslang, cm : 150•
Tilloppsslang, cm : 150•
Nettovikt, kg : 32•
Produktnummer (PNC) : 911 076 004•
EAN-kod : 7332543345663•

Produktbeskrivning :

Integrerad diskmaskin i
45 cm bredd.
Programmet AutoFlex
beräknar hur smutsig
och hur mycket disk du
har stoppat i maskinen
och anpassar
automatiskt programtid,
energi- och
vattenförbrukning till
detta. En ljusprick på
golvet visar när
programmet är klart.
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