
Vždy ten správný program pro vaše nádobí
Přesně to pravé mytí vašeho nádobí, ať myjete jakoukoliv kombinaci náplně. 
Vyberte si z šesti programů, od Eco programu po intenzivní, který bez 
problémů umyje i to nejvíce zašpiněné nádobí. O křehké sklenice se zase 
postará speciální program pro sklo.

Spusťte vaši myčku nádobí, kdykoliv vám to vyhovuje
Tato myčka nádobí se spustí, když to chcete vy. Pomocí funkce odloženého 
startu ji můžete naplnit, kdy chcete, a naprogramovat čas jejího spuštění dle 
vašeho rozvrhu. Spuštění můžete odložit až o 24 hodin.

Lepší pro planetu, laskavější k vaší peněžence
Snižte dopad vaší domácnosti na životní prostředí 
spolu s účty za energie. Tato úsporná myčka nádobí 
šetrří vodou i spotřebou energie. 

Jednoduché a bezpečné ukládání příborů
Do této myčky můžete malé předměty vkládat 
jednoduše do košíku na příbory. Košík můžete vyndat, 
takže je vkládání a vyndávání příborů rychlé a 
praktické. Myčka je navíc vybavena systémem 
gumových podpěr SoftSpikes, které opatrně podpírají 
vaše sklenice při vyndávání koše a během celého 
mycího cyklu.

Myčka nádobí bez velkých nároků na prostor
Získejte ze své kuchyně více – vybavte ji touto 
kompaktní myčkou nádobí. Díky malým rozměrům 
dokáže zvládnout každodenní náplně, i když ji umístíte 
na pracovní desku. Perfektní pomocník do menších 
bytů nebo třeba na chalupu.

Již žádné ruční mytí
Malý byt a velká párty? Díky myčce nádobí Electrolux Compact není nutné mýt 
nádobí mezi chody. Náš 20minutový párty program udělá obtížnou práci za 
vás a dovolí vám věnovat se rozhovorům nebo přípravě dezertů.

Specifikace a benefity

• 6 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 20 minutový Party Program, eco 55 °C, péče o sklo 40 °C, 
intenzivní 70 °C, normální 65 °C, rychlý 40 °C
• Spotřeba vody a energie: 6.5 l, 0.609 kWh
• Myčka pro instalaci ve výšce
• Kapacita mytí: 6
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, indikátor pro leštidlo, sůl
• Indikátor zbytkového času
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Typ konstrukce Volně stojící
Instalace Kompaktní
Rozměry (mm) 438x550x500

Programy
20 minutový Party Program, eco 55 
°C, péče o sklo 40 °C, intenzivní 70 

°C, normální 65 °C, rychlý 40 °C
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 150
Příkon (W) 1180
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Počet programů 6
Počet teplot 4
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Standardní pro teplou vodu
Systém sušení Sušení zbytkovým teplem
Hmotnost (kg) 19.85
Vodní senzor No

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
EAN kód produktu 7332543765249
Třída energetické účinnosti F

Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 6
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 61
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 6.5
Trvání programu (h:min) 3:50
Třída emisí hluku šířeného vzduchem D
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 52

Pohotovostní režim (W) 0
Index energetické účinnosti 61.9

Technická specifikace
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