Oppvaskmaskin
KEZA7300L

Glem forhåndsskylling, SprayZone sørger for plettfri oppvask
Oppvaskmaskinen 800 SprayZone rengjør kokekar og lasagneformer plettfritt.
Opp til tre ganger bedre rengjøringsevne enn standard. Du trenger ikke tenke
på forhåndsskylling. Kraftig vanntrykk fjerner fastbrent mat og fettrester, slik at
oppvasken blir skinnende ren hver gang.

Helintegrert oppvaskmaskin med den innovative SprayZone-funksjonen som
setter fullt trykk på oppvasken i det markerte området i underkurven. Unikt
ProClean-oppvasksystem med Satellite SprayArm for en bedre vannfordeling,
naturlig lufttørking med AirDry, innvendig belysning og lavt lydnivå. Denne
kvalitetsoppvaskmaskinen har også

Fordeler og Egenskaper
SprayZone, en intens rengjøring
Takket være SprayZone-funksjonen, får gryter og panner intensiv rengjøring.
Det kraftige vanntrykket rengjør alt som er plassert i den dedikerte plassen
med glimrende resultater. SprayZone området rengjør tre ganger bedre enn
standarden, så dype kjeler og lasagneformer blir grundig rengjort.

Full dekning med SatelliteClean
Serviset ditt kommer til å bli skinnende rent med
SatelliteClean som utfører jobben tre ganger bedre enn
standard spylearm. Takket være den dobbelroterende
armen som kontinuerlig endrer vinkelen på spyleren,
blir selv store gjenstander dypt rengjort.

Slutt å måtte gjette riktig oppvaskprogram med
QuickSelect
QuickSelect er den problemfrie måten å starte den
tilpassede oppvasksyklusen din. Velg syklusen med
glidebryteren og legg til eventuelle valgfrie
behandlinger med bare ett trykk - det har aldri vært
enklere. Deretter kan du slappe av og la maskinen din
gjøre resten.

Interiørlys slik at du ser klart
Gå ikke glipp av noe med den automatiske interne lampen. Den lyser opp
innsiden av oppvaskmaskinen, slik at du får en klar oversikt over hva som er
på innsiden. Gjør fylling og tømming til en lek.
Alltid oppdatert med TimeBeam®
TimeBeam®-funksjonen holder deg oppdatert om hvor langt oppvaskmaskinen
har kommet i syklusen. Den prosjekterer nyttig informasjon på gulvet under
maskinen, slik at du tydelig kan se hvor lenge det er igjen. Du slipper å gjette
når oppvasken er ferdig.

• RealLife oppvaskmaskin med XXL kapasitet
• Auto Off-funksjon
• Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
• LCD-display med språkvalg
• TimeBeam lyssignal på gulvet som viser resttid
• Innvendig belysning
• Sensorkontroll oppvask
• Tørkesystem: AirDry Technology
• Utsatt Start: 1 til 24 timer
• Bestikkurv
• Vannsensoren
• Water Stop-system
• Overflomssikring
• Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
• FlexiSpray Satellite spray arm
• Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
• SprayZone
• Høyderegulerbar overkurv, også når den er full
• Øvre kurv med: 2 nedfellbare hyller, 2 Foldable wires for glasses, 2 Soft
Spikes, 6 wine glass soft grips, Nedfellbare kopphyller, S/steel handle
Electrolux, Side basket handles
• Nedre kurv med: 4 foldable plate racks, Spray Zone, Håndtak i Rustfritt stål
• Programmer: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco,
Machine Care, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold

Oppvaskmaskin
KEZA7300L
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
42
A+++
A
A
8
4
Helintegrert, leveres uten front
818x596x550
820-900x600x570
Sliding
234
2940
10.5
13
Eco 50
Cold or hot
1.6
180
180
Aqua Control
PERMASAFE
Satellite spray arm with Spray Zone

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

Tak sprayarm
GlassCare, SprayZone, XtraPower
2 adj feet + 1 front adj rear foot, Adj 0
to 8 cm
1550-2200
Jordet
47/45.57
84221100

