
ExtraHygiene-funktsioon hävitab mikroobid

ExtraHygiene-funktsioon tagab maksimaalse puhtuse. Seade kasutab võimsat 
loputus-desinfitseerimistsüklit, milles kuumutatakse nõudepesumasin 
temperatuurini 69 °C. See garanteerib, et praktiliselt kõik nõudel olevad 
mikroobid saavad hävitatud.

Topelt-pihustikonsoolidega jõuab vesi igasse nurka
Kaks pöörlevat pihustikonsooli viivad vee iga klaasi, taldriku või muu nõuni. 
Pihustid tagavad vee pääsemise seadme igasse nurka ja kindlustavad 
säravpuhtad nõud. Nii ülemises kui ka alumises korvis.

QuickSelectiga ei pea pesutsüklile kuluvat aega 
enam oletama
QuickSelectiga alustate muretult nõudepesutsüklit, mis 
on kohandatud just teie vajadustega. Valige liuguri abil 
tsükli kestus ja lisage soovitavaid funktsioone üksnes 
sõrmevajutuse abil – see pole kunagi olnud lihtsam. 
Seejärel lõõgastuge ja jätke ülejäänu masina hooleks.

SatelliteCleaniga ei jää ükski plekk vahele 
SatelliteCleaniga, mis peseb kolm korda paremini kui 
tavaline nõudepesumasin, jäävad teie nõud 
säravpuhtaks. Tänu topeltpöörlevale pihustile, mis 
muudab pidevalt vee pihustamisnurka, saavad 
põhjalikult pestud ka mahukad nõud.

Õrnad klaasid on kaitstud SoftGrip ja SoftSpike 
hoidikutega 
SoftGrip ja SoftSpike hoidikud vabastavad teid õrnade 
klaaside käsitsi pesemisest. Pehmest materjalist 
hoidikud hoiavad klaasid turvaliselt paigal ja kaitsevad 
neid kriimustuste ja purunemise eest.

Täisintegreeritav nõudepesumasin 700 GlassCare eriti õrnaks klaaside 
pesuks. SatelliteCleani topeltpöörlev pihusti on eriti tõhus. Kuivatamiseks 
AirDry-tehnoloogia.

Õrnad klaasid on kindlates kätes
Klaasid vajavad õrna käsitsemist, eriti pesemisel. 700 Pro-seeria 
nõudepesumasin kasutab süsteemi SoftGrips, mis hoiab teie hinnalisi klaase 
õrnalt paigal. Süsteem SoftSpikes aga veendub, et need ei saaks kriimustatud 
ega puruneks.

Toote omadused

• Mahutavus: 9 komplekti

• Müratase: ainult 44 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 
• Vee- ja energiakulu: 9.9 l, 0.614 kWh programmile Öko 50 
• 8 programmi, 4 temperatuuri
• Nõudepesumasina programmid: 160 minuti programm, 60 minuti programm, 
90 minuti programm, automaatprogramm AUTO Sense, Eco, masina pesu, 30 
minuti kiirprogramm, eelloputus
• FlexiSpray satelliitpihusti
• Tekst/sümbolid paneelil
• Puutetundlik juhtimine programmide ja funktsioonide valikuks
• Automaatse väljalülituse funktsioon
• Ühendamine sooja veega, maksimaalselt 60°C
• Viitstart 1 - 24 h
• Veesensor kontrollib määrdumisastet ning reguleerib veekulu
• Soola ja loputusaine indikaatorid
• TimeBeam, näitab järelejäänud aega põrandale
• FlexiLift süsteemiga ülemine korv
• Reguleeritava kõrgusega ülemine korv, ka siis kui korv on nõudega täidetud

• Ülemisel korvil: 2 Blue Soft Grips, 2 Blue Soft Spikes, allapööratavad 
tassiriiulid, plastikust värvitud käepide
• Alumisel korvil: kaks allapööratavat taldrikute hoidikut, plastikust värvitud 
käepide
• Söögiriistade korv

• Waterstop süsteem
• Integreerimismõõtmed K(min/max) x L x S (mm): 820/900 x 450 x 550
• Invertermootor

700-sarja GlassCare Integreeritav 
 nõudepesumasin - laius 44.6 cm

EEG62300L
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Tüüp Integreeritav
Energiatõhususe klass E20 D
Mahutavus, nõudekomplekti 9
Pesuprogrammide arv 8
Pesutemperatuuride arv 4
Kuivatussüsteem AirDry - õhkkuivatus

Nõudepesumasina programmid

160 minuti programm, 60 minuti 
programm, 90 minuti programm, 

automaatprogramm AUTO Sense, 
Eco, masina pesu, 30 minuti 

kiirprogramm, eelloputus

Lüliti funktsioonid
Viitstart, ''ExtraHygiene'', ''GlassCare'', 

Sisse/välja, Programmivalik, 
Nullimine, ''XtraPower''

Programmi kulgemise näidik LED tuled
Indikaatorite kuva viitstart, järelejäänud aeg, veakood
Toitejuhtme pikkus, m 1.5
Kõrgus mm 818
Laius, mm 446
Sügavus, mm 550
Veeühendus külm või kuum
Üleujutuse kaitse ujuv lüliti
Pihusti asetus Laedušš
Alumine pihusti Satellite pihustusvars

Filtri materjal Roostevaba teras
Sagedus 50
Pinge, V 220-240
Võimsustarve, W 1950

Paigaldustarvikud
Elastne metallklamber, Aurukaitse, 

šabloon, Ülemised ja külgmised 
klambrid, küljetihendid

FuzzyLogic -
Valguskiir põrandale Valge valguskiir
Kaitse, A 10
Sisevalgustus -
Laste turvalisus Ei
CleaningPerfIndexE20 1.13
DryingPerfIndexE20 1.07
EnergyConsE20 0.628
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 63
WaterConsE20 9.9
Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-
3) 44

Ülemise korvi tüüp Reguleeritav täiskoormus
Söögiriistade korv Jah
Söögiriistade riiulid Puudub

Toote tehnilised andmed
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