
Zabite baktérie v umývačke pomocou funkcie ExtraHygiene
Funkcia ExtraHygiene vám poskytuje maximálne čistenie. Zahŕňa silnú 
oplachovaciu fázu, ktorá ohrieva teplotu umývačky riadu na 69 °C. To zaručuje 
takmer úplné zničenie baktérií vo vašej umývačke.

Ukazovateľ stavu umývania
Umývačka vás prostredníctvom svetelného ukazovateľa Beam on floor v 
tichosti informuje o aktuálnom stave umývacieho programu. Zvukovú 
signalizáciu môžete ľahko prepočuť, ale svetelný ukazovateľ na podlahe pod 
spotrebičom neprehliadnete. Keď svieti červená, program beží, keď zelená, je 
riad umytý.

Rýchle nastavenie programu s ovládaním 
QuickSelect
Intuitívne ovládanie QuickSelect predstavuje 
jednoduchý spôsob, ako zvoliť a spustiť umývací 
program. Posunutím prsta nastavíte dĺžku programu a v 
prípade potreby dotykom pridáte rôzne voliteľné 
funkcie. Je to absolútne jednoduché.

Umytie všetkých vašich príborov a náčinia v 
jednom cykle s MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navrhnutá tak, aby vyhovovala 
príborom a náčinie rôznych tvarov a veľkostí. Či už sú 
veľké alebo nevhodne tvarované, prispôsobiteľné 
prepážky a hlboká zásuvka znamenajú, že všetko sa 
dá ľahko vložiť.

ComfortLift®, prvý zdvíhací kôš
Naša jedinečná funkcia ComfortLift® znamená, že sa 
už nemusíte zohýbať, aby ste vložili alebo vyložili riad z 
umývačky. Ľahkým stlačením rukoväte sa dolná 
priehradka plynule vysunie k vám. Je to naše svetové 
prvenstvo na zabezpečenie vášho pohodlia. 

Prvé ľahké plnenie na svete
Umývačka riadu 900 ComfortLift® je prvá na svete, ktorá uľahčuje vkladanie aj 
vyberanie riadu. Naša jedinečná technológia umožňuje zdvihnúť kôš ľahkým 
stlačením držadla do úrovne pása. Je to tak pohodlné, že už nikdy nebudete 
chcieť nič iné.

Špecifikácie a benefity

• 8 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
• Umývacie programy: 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, 
Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový, opláchnutie
• Úroveň hluku: len 44 dB
• Kapacita umývania: 13
• Systém sušenia: AirDry Technology
• Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
• Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
• Indikátor soli a leštidla
• Ukazovatele funkcií: dvojfarebný svetelný ukazovateľ na podlahe , budík, 
posunutý štart 1-24 hodín, extra hygienický, GlassCare, leštidlo, soľ, 
XtraPower
• Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený
• Horný košík s: 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 
mäkké gumové špičky , 6 úchytov na poháre na víno, sklopné držiaky na 
poháre, antikorová rukoväť Electrolux, postranné držiaky košíka
• Dolný košík s: 4 sklopné držiaky na taniere ComfortLift®, antikorová rukoväť
• Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
• Zabudovateľné rozmery V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
• Inštalácia: Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka

Umývačka riadu

EEC67310L

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEDW200PA0000H.jpg


Inštalácia Zabudovateľná - plne integrovateľná 
umývačka

Rozmery (mm) 818x596x550
Dimensions_Dishwasher_FSBU_DK 820-900x600x570

Programy
160 minútový, 60 minútový, 90 

minútový, AUTO Sense, Eko, Machine 
Care, rýchly 30 minútový, opláchnutie

Dľžka prívodného kábla (m) 1.6
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) 180
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) 180
Príkon (W) 1950
Napätie (V) 220-240
Požadované istenie (A) 10 A
Frekvencia 50
Počet programov 8
Počet teplôt 4
Zariadenie proti zaplaveniu spínací plavák
Typ prítokovej hadice Aqua control
Systém sušenia AirDry Technology
Typ motora Invertor
Čistá hmotnosť (kg) 38.67
Vodný senzor áno

Ukazovatele displeja posunutý štart, programy, zostávajúci 
čas, servisný kód

Vnútorné osvetlenie Nie

Ukazovateľ na podlahe červený a zelený
Fuzzy Logic - množstevná automatika Áno

Vybavenie dolného koša 4 sklopné držiaky na taniere 
ComfortLift®, antikorová rukoväť

Vlastnosti horného koša

2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené 
úchyty na poháre, 2 mäkké gumové 

špičky , 6 úchytov na poháre na víno, 
sklopné držiaky na poháre, antikorová 
rukoväť Electrolux, postranné držiaky 

košíka

Kolieska a nožičky
2 nastaviteľné a 1 predná nastaviteľná 
nožička, nastaviteľné nožičky od 0 do 

8 cm
Čiarový kód EAN 7332543780228
Energetická trieda D
Menovitá kapacita (súprav riadu) 14
Spotreba energie na 100 cyklov (kWh) 85
Spotreba vody na cyklus (lit.) 11
Trvanie programu (h:min) 4:00
Trieda emisií hluku šíreného 
vzduchom B

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom (dB (A) re 1pW) 44
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