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Zmywarka Electrolux KEQC3100L
Natychmiastowa Wysyłka !!! Użyj
kodu ELE5
Cena

2 099,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KEQC3100L

Kod producenta

KEQC3100L

Opis produktu
Zmywarka do zabudowy QuickSelect GlassCare z technologią AirDry, krótkim programem 30-minutowym, wyświetlaczem
Beam on floor i szufladą MaxiFlex.

Zmywarka, która mówi Twoim językiem
Zmywarka QuickSelect 600 pozwoli Ci za dotknięciem przycisku uzyskać oczekiwane efekty zmywania. Przesuń palcem, aby
ustawić czas trwania cyklu. I to wszystko – urządzenie zajmie się resztą. Zmywanie naczyń nigdy nie było prostsze.

QuickSelect – zmywanie naczyń bez zgadywania
Zmywarka QuickSelect pozwoli Ci bez wysiłku wybrać odpowiedni cykl zmywania. To prostsze niż kiedykolwiek dotąd –
wystarczy przesunąć palcem, aby wybrać czas trwania cyklu, a następnie za dotknięciem dodatkowe opcje. Resztą zajmie się
zmywarka.

Dual Spray Arm - woda dociera do każdego zakątka zmywarki
Dwa rotacyjne ramiona spryskujące sprawiają, że wszystkie naczynia są idealnie czyste, ponieważ woda jest równomiernie
rozprowadzana po całym urządzeniu.

Szybki i skuteczny
Twój nowy sposób na oszczędność czasu. Nasz krótki, 30-minutowy program jest idealnym rozwiązaniem w przypadku lekko
zabrudzonych naczyń. A wszystko to przy zachowaniu doskonałych efektów zmywania – w naprawdę krótkim czasie.

Wyświetlacz podłogowy: sposób na ciszę w kuchni
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Wyświetlacz podłogowy to sposób na zapewnienie ciszy i spokoju w Twojej kuchni. Zamiast emitować głośny sygnał
dźwiękowy, który można przeoczyć wśród innych odgłosów, nasza zmywarka informuje o swoim stanie, wyświetlając kolorową
kropkę na podłodze.

AutoSense – inteligentny wybór
Program AutoSense zapewnia za każdym dostosowany na miarę cykl zmywania. Inteligentne czujniki automatycznie określają
czas, temperaturę i zużycie wody zależnie od stopnia zabrudzenia naczyń. To sposób na wydajne zmywanie z najlepszymi
efektami.

Dane techniczne
Dane techniczne

Programy: 8, temperatury: 4
Instalacja: do zabudowy
Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze
Programy zmywarki: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i
wstrzymanie
Wskaźniki: dwukolorowy Beam on floor, sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 1-24 h, faza suszenia, GlassCare,
Machine Care, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, XtraPower
Sterowanie dotykowe programami i funkcjami
Automatyczne wyłączanie
Informacja o długości cyklu
Zawiasy ślizgowe
SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.
Wskaźniki soli i nabłyszczacza
Regulowany górny kosz
Górny kosz: składane uchwyty na filiżanki
Dolny kosz: stojaki na talerze
Zabezpieczenie przed zalaniem
Specyfikacja

Liczba kompletów IEC (2010/30/EC): 10
Efektywność zmywania (2010/30/EC): A
Efektywność suszenia (2010/30/EC): A
Deklarowany program (2010/30/EC) : Eco 50
Instalacja

Instalacja: do zabudowy
Kolor: czarny
Długość węża doprowadzającego [cm]: 150
Długość węża odprowadzającego [cm]: 150
Wymagany bezpiecznik [A]: 10
Waga netto [kg]: 31,7
Wysokość [mm]: 818
Szerokość [mm]: 446
Głębokość [mm]: 550
Waga brutto [kg]: 33.18
Zużycie energii

Pobierana moc [W]: 1950
Funkcje

Etykieta Numer produktu (PNC): 911 074 084
QuickSelect: Level 2
Technologia AirDry: tak
Kolor wyświetlacza: biały
Kolor drzwi: brak
Oświetlenie wewnętrzne: nie
Dolne ramię natryskowe: standardowe
Automatyczne wyłączanie: tak
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Liczba temperatur: 4
Przewód [m]: 1,5
Napięcie [V]: 220-240
Warstwy składowania: 4
Kod produktu (PNC): 911 074 084
Kod EAN: 7332543771172
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