
ESF8560ROW Máquina de Lavar Loiça

Lave qualquer tipo de loiça nas máquinas de lavar
loiça RealLife
Coloque o que colocar na máquina de lavar loiça -
desde os tachos maiores e mais sujos até aos copos
mais delicados - as máquinas de lavar loiça RealLife®
lavam de forma notável e garantem sempre que a
loiça fique a brilhar.

Enquadramento perfeito numa cozinha moderna

Esta máquina de lavar loiça enquadra-se perfeitamente na sua cozinha. O
design de porta sofisticado, com controlos discretos no topo, torna o ajuste
perfeito para uma casa moderna.

Cuida extra para com os seus copos

Os estabilizadores de copos SoftGrip foram
especialmente desenhados para proteger os copos
mais delicados, fixando-os com uma firmeza suave
durante o ciclo de lavagem.

Mais benefícios:
Cuba XXL para loiça de 15 talheres•

Características:

Instalação: Livre instalação•
Eficiência energética / Eficiência de
lavagem / Eficiência de secagem: A / A
/ A

•

Capacidade: 15 talheres•
Nível de ruído: 46 (IEC 60704-3)•
Consumos de água e energia: 11 l,
0.961 kWh

•

 6 programas, 5 temperaturas•
Programas: AutoFlex 45°-70°, Eco 50º,
FLEXIWASH, Intensivo 70º, QuickPlus
60°, Pré-lavagem

•

Braço aspersor FlexiSpray•
Painel Texto/Símbolos•
Painel com símbolos•
Função Auto Off•
Sistema termicamente eficiente•
Início diferido 1h a 24h•
Indicador do tempo residual•
SENSORCONTROL - Lavagem por
sensores

•

Lavagem por sensores - detecta o nível
de sujidade da loiça e ajusta o
consumo de água

•

Indicadores luminosos de falta de sal e
abrilhantador

•

Indicadores LED: Início diferido 1h-24h,
Fase de secagem, Favorito, Programa
selecionado, Abrilhantador, Sal,
TimeManager, Fase de lavagem, Extra
seco

•

Cesto superior totalmente ajustável•
Cesto superior ajustável com carga•
Cesto superior: 2 prateleiras rebatíveis,
2 prateleiras rebatíveis para copos, 2
Soft Splikes, 6 Soft grips para copos de
vinho, Pega plástico Electrolux

•

Especificações técnicas:

Eficiência energética (2010/30/EC) : Classe A++•
Talheres : 15•
Nível de ruído, dB(A) re 1 pW : 46•
Consumo de água, (L) : 11•
Nº de Programas : 6•
Número de Temperaturas : 5•
Eficiência de secagem : A•
Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 270•
Consumo anual de água, (L) (2010/30/EC) : 3080•
Iluminação interior : Não•
Indicadores - configuração : início diferido, tempo residual, código
de assistência

•

Cor : Branco•
Altura, mm : 850•
Largura, mm : 596•
Profundidade, mm : 610•
Eficiência de lavagem : A•
Eficiência de secagem : A•
Voltagem, V : 220-240•
Frequência, Hz : 50•
Ligação (W) : 1950•
International colour (Icon) : White•
Nome do produto : Máquina de lavar loiça de 60 cm Classe A++
com Tecnologia AirDry 15 talheres

•

Marca : Electrolux•
Modelo : ESF8560ROW•
Product Partner Code : All Open•

Descrição do produto:

Máquina de lavar loiça
de livre instalação de 60
cm, com capacidade
para 15 talheres e 6
programas a 5
temperaturas, Sistema
de Lavagem RealLife
com cobertura total e 5
níveis de aspersão com
braço aspersor satélite,
Sistema de Secagem
AirDry com Função
XtraDry, 3º cesto para
talheres removível, 2
suportes para copos
SoftSpikes, seleção
automática do ciclo
AutoFlex, Motor Inverter,
desconexão automática
AutoOff, My Favorite,
TimeManager, Display
tátil, Nível de ruído: 46
dB(A), em Branco,
Classe A++
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