
Plné pokrytí díky SatelliteClean
Vaše nádobí bude díky systému SatelliteClean zářit 
čistotou. Dvojitě rotující rameno zajišťuje až 3x lepší 
výsledky, než je běžné. Při rotaci neustále mění úhel 
ostřiku, proto i objemné nádobí bude dobře umyté.

Sušení inspirované přirozeným procesem
Naše nová technologie Airdry využívá k dokončení 
sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm. Tím zajistí maximální usušení s 
nižšími výdaji za energii.

Více místa pro důkladnější mytí
Zásuvka MaxiFlex v myčkách Electrolux nabízí více 
prostoru. Díky větší hloubce do ní pohodlně vyskládate 
příbory i objemnější kousky kuchyňského náčiní. Vše, 
co jste právě použili, tak umyjete najednou.

Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte
S myčkou nádobí série 700 můžete být kreativnější a při vaření používat 
jakékoli kuchyňské náčiní. V zásuvce MaxiFlex se vždycky místo najde. 
Prostor navíc snadno přizpůsobíte tomu, kolik příborů a jaké objemné kousky 
zrovna vkládáte.

Specifikace a benefity

• 6 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, péče o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý 
plus 60°C, Opláchnutí a čekání
• Hlučnost: 44 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.935 kWh
• Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
• Kapacita mytí: 14
• Šetrná funkce pro sklo
• Systém sušení: AirDry
• Panel s textem a symboly
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• Indikátor doplnění soli
• Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný 
program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastic coloured handle
• Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Plastic coloured handle
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550
• Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
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Instalace Vestavná, viditelný ovládací panel
Rozměry (mm) 818x596x575
Energetická třída A++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-880x600x550

Programy
AutoFlex 45°-70°, péče o sklo 45°C, 

intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C, 
Opláchnutí a čekání

Počet jídelních souprav 14
Délka kabelu (m) 1.5
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 150
Příkon (W) 1950
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Hlučnost (dB(A)) 44
Počet programů 6
Počet teplot 4
Účinnost sušení A
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 266
Roční spotřeba vody (l) 2940
Obvyklý program Eko 50
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry

Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 38.35
Vodní senzor Ano
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Vlastnosti dolního koše 4 rozložitelné talířové poličky, Plastic 
coloured handle

Vlastnosti horního koše skládací poličky na šálky, Plastic 
coloured handle

Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná 
vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm

EAN kód produktu 7332543660148
Produktové číslo pro partnery ER Open
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