
EEA27200L Съдомиялна

Съдомиялната AirDry от серия 300 суши до три
пъти по-добре с естествен поток на въздуха.
Нашата 300 AirDry технология за съдомиялна
завършва всеки цикъл със свеж въздух, като
осигурява три пъти по-добри резултати в
сравнение със системите на изсушаване със
затворена врата. По време на фазата на сушене

Нашата интелигентна технология AirDry
използва естествен въздушен поток за идеално
Новата технология AirDry използва естествен
въздушен поток, за да завърши сушенето, като
постига до три пъти по-добри резултати в
сравнение със системите на изсушаване със
затворена врата. Вратата се отваря 10 см към края

Програмата AutoSense задава точното време,
температура и вода за всяко зареждане.
Наслаждавайте се на напълно персонализиран
цикъл на измиване всеки път с програмата
AutoSense. Интелигентните сензори автоматично
коригират времето, температурата и
потреблението на вода в зависимост от

More Benefits :
Плъзгащите панти PerfectFit ви позволяват лесен и красив монтаж на
съдомиялната машина.

•

Характеристики

Енергийна ефективност:
(2010/30/EC): A++

•

Монтаж: Напълно вграждане•
Капацитет на зареждане: 13 IEC
комплекта

•

Ниво на шума: само 46 (dB(A) re 1
pW) (2010/30/EC)

•

Консумация на вода и енергия: 9.9 л,
0.921 kWh на програма Еко 50

•

6 програми, 2 температури•
Програми на съдомиялната: 90 мин.,
AUTO Sense, ЕКО, Поддръжка на
машината, Бърза 30 мин.,
Изплакване § Задържане

•

Система за изсушаване: Технология
AirDry

•

Панел с текст/ символи•
Панел със символи•
Сензорен контрол за избор на
програми и функции

•

Функция автоматично изключване -
Auto Off

•

Термоефективна система•
Връзка с топла вода до 60°C•
Опция отложен старт: 3 ч.•
Индикатор за оставащото време•
Сензор отчита нивото на
замърсяване на водата и регулира
нейната консумация

•

Индикатори за липса на сол и гланц•
Горна кошница FlexiLift•
Регулируема на височина горна
кошница дори при пълно
натоварване

•

Горна кошница: Сгъваеми поставки
за чаши

•

Долна кошница: Фиксирани решетки•

Технически спецификации

Вид инсталация : Напълно вграждане•
Размери ВxШxД в мм : 818x596x550•
Панти на вратата : С плъзгане•
Захранване с вода : Студена или топла вода•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.5•
Дължина на входящия маркуч : 150•
Дължина на изходящия маркуч : 150•
Консумирана мощност (Watt) : 1950•
Крачета : 2 регулируеми + 1 задно регулируемо, регулируемо
от 0 до 8 см.

•

Захранващо напрежение (Volt) : 220-240•
Необходим предпазител (А) : 10•
Честота (Hz) : 50•
Ниво на шум IEC7043 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 46•
Капацитет стандартни комплекти (IEC), (2010/30/EC : 13•
Брой програми : 6•
Брой температури : 2•
Тип мотор : Инверторен BLDC•
Енергиен клас (2010/30/EC) : A++•
Клас на измиване (2010/30/EC) : A•
Клас на изсушаване (2010/30/EC) : A•
Годишна консумация на енергия (kWh) (2010/30/EC) : 262•
Годишна консумация вода (л.) (2010/30/EC) : 2772•
Консумация вода (л.) (2010/30/EC) за цъкъл на измиване : 9.9•
Декларирани програми (2010/30/EC) : Еко 50•
Цвят на вратата : неприложимо•
Защита от преливане : Поплавък•
Долно разпръскващо рамо : Стандартно•
Горно ниво на разпръскване : Без•
Опции : XtraPower•
Система на изсушаване : Технология AirDry•
Програми : 90 мин., AUTO Sense, ЕКО, Поддръжка на
машината, Бърза 30 мин., Изплакване § Задържане

•

Product Partner Code : ER Open•

Product Description :
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