
ESF2400OK Kompaktná umývačka riadu

Už žiadne ručné umývanie počas oslavy

Malý byt, veľká oslava? Vďaka umývačke riadu
Electrolux Compact nepotrebujete umývať riad medzi
jednotlivými chodmi. Náš 20 minútový program party
urobí ťažkú prácu za vás a vy sa môžete slobodne
rozprávať alebo pripravovať dezert.

Táto umývačka sa postará o špinavý riad a
nezaberie veľa miesta
Vyťažte z kuchyne maximum a nainštalujte v nej túto
kompaktnú umývačku. Vďaka malým rozmerom sa
zmestí aj na kuchynskú pracovnú dosku a prevezme
za vás každodenné umývanie riadu.

Lepšia pre planétu, jemnejšia pre váš rozpočet

Znížte dopad vašej domácnosti na životné prostredie
a zároveň znížte aj svoje účty. Táto umývačka riadu je
ekonomická, čo sa týka energie a vody, vďaka čomu
je energeticky účinná.

Ďalšie benefity
Sklenené podstavce SoftSpikes a košík na príbor pre bezpečnejšie a
rýchlejšie napĺňanie

•

Vyberte si zo 6 programov tak, aby vyhovovali vašej dávke umývania•

Funkcia posunutého štartu•

Špecifikácia

6 programy/-ov, 4 teploty/teplôt•
Umývacie programy: 20 minútový Party
Program, Eko 55 °C, GlassCare 40Â°,
intenzívny 70 °C, normálny 65 °C,
rýchly 40 °C

•

Úroveň hluku: len 52 dB•
Spotreba vody a energie: 6.5 l, 0.609
kWh s programom Eko 50 °C bez
predumytia

•

Umývačka pre inštaláciu vo výške•
Kapacita umývania: 6•
Systém sušenia: reziduálne sušenie•
Možnosť odloženia štartu o 1 až 24
hodín

•

Indikátor soli a leštidla•
Ukazovatele funkcií: posunutý štart 1-
24 hodín, leštidlo, soľ

•

Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 438
x 550 x 500

•

Inštalácia: Kompaktná umývačka•

Technická špecifikácia

Inštalácia : Kompaktná umývačka•
Rozmery (mm) : 438x550x500•
Dimensions_Dishwasher_FSBU_DK : 0-0x0x0•
Programy : 20 minútový Party Program, Eko 55 °C, GlassCare
40Â°, intenzívny 70 °C, normálny 65 °C, rýchly 40 °C

•

Dľžka prívodného kábla (m) : 1.5•
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) : 150•
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) : 150•
Príkon (W) : 1180•
Napätie (V) : 230•
Požadované istenie (A) : 10 A•
Frekvencia : 50•
Počet programov : 6•
Počet teplôt : 4•
Zariadenie proti zaplaveniu : spínací plavák•
Typ prítokovej hadice : štandardná pre teplú vodu•
Systém sušenia : reziduálne sušenie•
Čistá hmotnosť (kg) : 23.18•
Vodný senzor : nie•
Ukazovatele displeja : posunutý štart, zostávajúci čas, servisný
kód

•

Vnútorné osvetlenie : Nie•
Kolieska a nožičky : 4 nastaviteľné nožičky•
Čiarový kód EAN : 7332543765263•
Energetická trieda : F•
Menovitá kapacita (súprav riadu) : 6•
Spotreba energie na 100 cyklov (kWh) : 61•
Spotreba vody na cyklus (lit.) : 6.5•
Trvanie programu (h:min) : 3:50•
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom : D•
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW) : 52•

Popis výrobku


