Oppvaskmaskin
ESL5205LO

Åpner døren for å tørke tallerkener
Lufttørkingsteknologien fullfører hver oppvasksyklus med en frisk luft. Døren
blir satt på gløtt under den siste del av tørkingen uten at man trenger å løfte en
finger. Naturlig luft kan sirkulere inne i maskinen, og tørker tallerkenene og
bestikket fullstendig.

Integrert oppvaskmaskin med plass opp til 13 kuverter og god utnyttelse av
plassen. Oppvaskmaskinen har god energimerking. AirDry-lufttørkingsfunksjon
gir perfekte tørkeresultater.

Fordeler og Egenskaper
Effektiv rengjøring av selv den mest skitne oppvasken
Det intensive programmet sikrer en effektiv og kraftig rengjøring av selv den
mest skitne oppvasken. Dette takket være en vannstråle på 70°C.

Rask og effektiv ytelse
For mindre mengder oppvask er dette 30-minutters hurtigvaskeprogrammet en
tidsbesparende løsning som gir perfekte vaskeresultater.

Få mer frihet – utsett starten på syklusen i tre timer
Takket være Starttidsforvalg-funksjonen, kan du
programmere oppvaskmaskinen til å starte neste syklus
innenfor tre timer.

• Betjeningspanel med symboler
• Sensorkontroll oppvask
• Tørkesystem: AirDry Technology
• Utsatt Start: 3 timer
• Bestikkurv
• Water Stop-system
• Overflomssikring
• Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
• Høyderegulerbar overkurv
• Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller
• Nedre kurv med: Faste tallerkenrekker
• Programmer: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 60°, Rinse &
Hold

Oppvaskmaskin
ESL5205LO
Produktspesifikasjon
Dørfarge
Ljudnivå, dB
Energieffektivitetsklasse
Cleaning efficiency (2010/30/EC)
Drying efficiency (2010/30/EC)
Ant.program
Ant.temperaturer
Installering
Utvendige mål HxBxD (mm)
Dimensions_Dishwasher_FSBU_DK
Hinges double movement
Energy cons. annual (kWh)
(2010/30/EC)
Water cons. annual (l) (2010/30/EC)
Water cons. (l) (2010/30/EC)
Standard place settings (2010/30/EC)
Declared programme (2010/30/EC)
Vanntilkobling
Lengde på kabel (m)
Outlet hose length
Lengde på inntakslange
Type inntaksslange
Overflomssikring
Lower spray arm

INGEN
49
A+
A
A
5
4
Helintegrert, leveres uten front
818x596x550
820-880x600x550
Sliding
295
3080
11
13
Eco 50
Cold or hot
1.5
150
150 cm
Aqua Control
PERMASAFE
Standard

Øvre spray
Alternativer
Hjul/ben
Tilkoblingseffekt, w
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code

Ingen
Ingen
2 adj feet + 1 front adj rear foot, Adj 0
to 8 cm
1950
Jordet
37.12/35.6
84221100

