
QuickLift korv on reguleeritava kõrgusega, et pääseksite nõudele 
hõlpsasti ligi
Kasutage QuickLift korvi tõhusaid võimalusi. Kui teil on rohkesti suuremaid 
esemeid, võite nõude hõlpsaks sissepanekuks ja väljavõtmiseks korvi kõrgust 
mugavalt reguleerida.

Vesi jõuab igasse nurka. Topelt-pihustikonsoolidega
Kahe pihustikonsooliga tagate maksimaalse veega kaetuse. Pöörlevad 
pihustid suunavad veejoa igasse nurka nii ülemises kui ka alumises korvis, 
tagades tõeliselt usaldusväärsed tulemused.

Võimas nõudepesu. Süsteemiga SatelliteClean®
Kogege laitmatut nõudepesu süsteemiga 
SatelliteClean®. Sellel pihustikonsoolil on tavalisega 
võrreldes kolm korda parem katvus. Kuna topeltpöörlev 
pihustikonsool muudab pidevalt pihustusnurka, jõuab 
vesi igasse nurka. Täieliku puhtuse nimel.

Lihtne tsüklite valimine QuickSelecti abil 
QuickSelect võimaldab nõudepesumasinat parimal viisil 
hallata. Valige liuguriga tsükliaeg ja lisage täiendavad 
töötlused puudutusi kasutades. Seejärel jätke muu 
masina hooleks. Nõudepesu vastavalt vajadustele teile 
sobival ajal. Säravpuhtad nõud. 

Kohandatav paigutus ja kasutusmugavus 
MaxiFlexiga
MaxiFlex-sahtel on mõeldud igas suuruses ja 
igasuguse kujuga söögiriistadele ning 
valmistustarvikutele. Paindlikud jaoturid ja maksimaalne 
sügavus tagavad paindliku kohandamisvõimaluse. 
Sujuv paigutus ja pesu vaid ühe tsükliga.

Täisintegreeritav nõudepesumasin, millel tõhus AirDry-kuivatus. QuickLift korv 
hõlpsaks ligipääsuks.

Kohandatav nõudepesu. Tõhus puhastus
MaxiFlex-sahtel mahutab eri tüüpi söögiriistu. Alates mitmest nugade-kahvlite 
komplektist kuni suurte söögiriistadeni. Paindlikud jaoturid teevad paigutuse 
kohandatavaks. Söögiriistad on suurematest esemetest eraldi; lisasügavus 
tõhustab iga tsükli jõudlust. Tõeliselt tõhus ja käepärane süsteem.

Toote omadused

• Paigaldus: täisintegreeritav
• Energiaklass (2010/30/EC): A++ 
• Mahutavus: 10 komplekti

• Müratase: ainult 46 (IEC60704-3)
• Veekulu 9.9l ja energiakulu 0.739 kWh deklareeritud programmile Eco 50
• 7 programmi, 4 temperatuuri
• Nõudepesumasina programmid: 160 minuti programm, 60 minuti programm, 
90 minuti programm, automaatprogramm AUTO Sense, Eco, masina pesu, 30 
minuti kiirprogramm
• ProClean sateliitpihustite süsteem
• Kuivatussüsteem: AirDry - õhkkuivatus
• Tekst/sümbolid paneelil
• Automaatse väljalülituse funktsioon
• Thermo Efficient tehnoloogia 
• Viitstart 1 - 24 h
• Järelejäänud aja indikaator
• Veesensor kontrollib määrdumisastet ning reguleerib veekulu
• Soola ja loputusaine indikaatorid
• Indikaatorid: kahevärviline valguskiir, sumisev helisignaal, viitstart 1-24h, 
kuivatusetapp, klaaside hooldus, masina hooldus, programm valitud, 
loputusaine, sool, XtraPower
• SpotControl - 2 värvi
• Reguleeritava kõrgusega ülemine korv, ka siis kui korv on nõudega täidetud

• Ülemisel korvil: 2 Red softspikes, allapööratavad tassiriiulid, plastikust 
värvitud käepide
• Alumisel korvil: kaks allapööratavat taldrikute hoidikut, plastikust värvitud 
käepide
• AQUA-CONTROL
• Integreerimismõõtmed K(min/max) x L x S (mm): 820/900 x 450 x 550
• Lükandhinged paindlikuks paigaldamiseks
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Värvus Must
Esipaneeli värv Must
Ukse värv Puudub
Integreerimismõõtmed KxLxS, mm 818x450x550
Mõõtmed KxLxS, mm 818x446x550
RatedCapacityE20 10
Pesutulemuse klass A
DryingPerfIndexE20 1.07
ProgrammeDurE20 4:00
Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-
3) 46

Energiatõhususe klass E20 E
EnergyConsE20 0.754
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 75
Energiakulu väljalülitatuna, W, E20 0.5
Kaitse, A 10
Võimsustarve, W 1950
Pinge, V 220-240
Toitejuhtme pikkus, m 1.5
Muu Muu
Netokaal, kg 30.85

Toote tehnilised andmed

7000 integreeritav Slim (45cm) Nõudepesumasin 10 settings

FSE72517P

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBDW150D363002.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW190DE00001.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1589324?signature=9ffdea8ad7278b5351be6ba88a7f2acdd92e28c8010679f4856cd06d7886cd58

