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Zmywarka Electrolux KEMB9310L
Szybka Wysyłka !!! Użyj kodu ELE5
Cena

3 299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KEMB9310L

Kod producenta

KEMB9310L

Producent

Electrolux

Opis produktu
Zmywarka do zabudowy QuickSelect z systemem SatelliteClean, funkcją ExtraHygiene, wyświetlaczem Beam on floor i
szufladą MaxiFlex.

Śmiało używaj różnych akcesoriów w kuchni
Szuflada w zmywarce MaxiFlex 700 pozwoli na rozwinięcie kreatywności i używanie dowolnych akcesoriów w kuchni. Od
sztućców po duże przybory kuchenne – w tej szufladzie zmieścisz ich naprawdę wiele.

Miejsce na dowolne sztućce w szufladzie MaxiFlex
Szufladę MaxiFlex została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pomieścić sztućce i przybory kuchenne w różnych
kształtach i rozmiarach. Ruchome przegródki i głęboka szuflada pozwolą Ci łatwo załadować je do zmywarki niezależnie od ich
wielkości i kształtu.

Pełen zasięg spryskiwania wodą dzięki systemowi SatelliteClean
System SatelliteClean, działający do trzech razy skuteczniej niż standardowe rozwiązania, sprawi, że Twoje naczynia będą
lśnić czystością. Dzięki podwójnie obracającemu się ramieniu, które stale zmienia kąt spryskiwania wodą, zostaną dokładnie
umyte nawet największe naczynia.

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.

Usuń zarazki ze swoich naczyń
Funkcja ExtraHygiene zapewnia doskonałe czyszczenie. W fazie odkażania temperatura w zmywarce wzrasta do 69°C.
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Gwarantuje to skuteczną eliminację prawie wszystkich zarazków z naczyń.

Wyświetlacz podłogowy: sposób na ciszę w kuchni
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.

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, ExtraHygiene, GlassCare,
dodatkowe płukanie, sól, XtraPower
Ramię natryskowe FlexiSpray
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
Górny kosz z funkcją FlexiLift
Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
Górny kosz: 2 składane półki, 2 składane wsporniki do szklanek, 2 x stabilizatory SoftSpikes, 6 uchwytów na kieliszki
SoftGrips, składane uchwyty na filiżanki, plastikowy uchwy, boczne uchwyty kosza
Dolny kosz: 4 składane stojaki na naczynia, plastikowy uchwyt
Zabezpieczenie przed zalaniem
Instalacja

Instalacja: do zabudowy
Kolor: czarny
Długość węża doprowadzającego [cm]: 180
Długość węża odprowadzającego [cm]: 180
Wymagany bezpiecznik [A]: 10
Waga netto [kg]: 38,67
Zużycie energii

Pobierana moc [W]: 1950
Funkcje

Etykieta Numer produktu (PNC): 911 434 691
Kod produktu (PNC): 911 434 691
Kod EAN: 7332543761517
QuickSelect: Level 3
Technologia AirDry: tak
Kolor wyświetlacza: biały
Kolor drzwi: brak
Oświetlenie wewnętrzne: nie
Pojemność (liczba standardowych kompletów naczyń) dla programu Eco: 15
Klasa energetyczna (UE 2017/1369): D
Wskaźnik efektywności zmywania (UE 2017/1369): 1.121
Wskaźnik efektywności suszenia (UE 2017/1369): 1.061
Zużycie wody na cykl programu Eco (UE 2017/1369) [l]: 11
Czas trwania programu (UE 2017/1369) [h:mm]: 4:00
Poziom hałasu (UE 2017/1369) [dB(A)]: 44
Klasa emitowanego hałasu (UE 2017/1369): B
Dolne ramię natryskowe: satelitarne
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Automatyczne wyłączanie: tak
Liczba temperatur: 4
Przewód [m]: 1,6
Napięcie [V]: 220-240
Wysokość [cm]: 82
Szerokość [cm]: 60
Głębokość [cm]: 55
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