300 Underbyggd Diskmaskin med AirDry 13 kuvert 60 cm
ESF5206LOX

Öppnar luckan för att torka disken
Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas
automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan
att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen
och gör att disken blir helt torr.

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas
automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan
att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen
och gör att disken blir helt torr.

Produktfördelar
Effektiv diskning av den smutsigaste disken
Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och kraftfull rengöring för den
smutsigaste disken med hjälp av 70°C-vatten

Snabbt och effektivt resultat
När du har en mindre laddning disk passar detta 30 minuter snabba program,
tidssparande med perfekt diskresultat.

Känn dig lite friare – fördröj starten av programmet
med 3 timmar
Tack vare funktionen fördröjd start kan du
programmera den här diskmaskinen så att den påbörjar
nästa program upp till tre timmar senare.

• Panel med symboler
• Torksystem: AirDry
• Senare start 3 timmar
• Bestickkorg
• Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
• Övre spolarm
• Övre korgen går enkelt att justera i höjdled
• Överkorg med: Fällbar kopphylla
• Underkorg med: Fasta tallriksstöd
• Program: 130 Minutes, Eco 50°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

300 Underbyggd Diskmaskin med AirDry 13 kuvert 60 cm
ESF5206LOX
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
Installation
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått
Färg
Antal kuvert
DoorFitKit
Typ av bestickkorg/låda
SprayZone
Antal program
Antal temperaturer
Ljussignal på golvet
Invändig belysning
Energiklass
Ljudnivå (dB)
Ljudklass
Diskeffektindex
Torkeffektindex
Energiförbrukning (100 cykler)
Vattenförbrukning, liter per cykel
(baserat på eco-programmet)
Typ av gångjärn
Total effekt, W
Säkring, A
Sladdlängd, (ca) m

300
Underbyggd
818x596x590
820-880x600x570
Rostfri
13
Nej
Bestickkorg
5
3
Nej
F
49
C
1.121
1.061
104
9.9
Standard
1950
10
1.5

Längd tömningsslang, cm
Tilloppsslang, cm
Tilloppsslang, typ
Översvämningsskydd
Vattenanslutning
Övre Sprayarm
Sprayarm, typ
Extra funktioner
Hjul/Fötter
Höjd Disklucka
Tillåten Vikt Disklucka, kg
Nettovikt, kg
Display
EAN-kod
Produktnummer (PNC)

150
150
Hetvattengummislang
Hel botten och flottör
Varmt/Kallt
Standard spray arm
Standard
3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
34.2
LED indikator
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