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ESF4202LOW Diskmaskin
Den smala diskmaskinen
Med en bredd på endast 45 cm erbjuder denna smala
diskmaskin den perfekta lösningen för kök som är lite
mer begränsade.

Enkelt programval
Med en tydlig och överskådlig meny och ett praktisk vred kan du utan problem
välja det program som du vill använda.

Flera anpassade diskprogram
Den här diskmaskinen har flera anpassade program,
vilket gör att du alltid kan hitta rätt inställning för
önskat resultat.

Fler produktfördelar :
• Diskmaskinen kan ställas in för att starta upp till 3 timmar efter laddning
• LED-lampor talar om när salt och sköljmedel behöver fyllas på

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Energieffektivitetsklass: A+
•5 program, 3 temperaturer
•Senare start 3 timmar
•Övre korgen går enkelt att justera i
höjdled
•Green Range
•Energiklass A+
•Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel
•Program: Eco 50°, Intensiv 70°, Normal
65°, Quick 65°, Avsköljningsprogram
•Överkorg med: Fällbara kopphyllor
•Underkorg med: Fasta tallriksstöd
•Bestickkorg

• Produktmått H x B x D, mm : 818x446x575
•Installation : Underbyggd
•Sladdlängd, (ca) m : 1.5
•Längd tömningsslang, cm : 150
•Tilloppsslang, cm : 150
•Tilloppsslang, typ : Aqua control
•Typ av gångjärn : Standard
•Total effekt, W : 1950
•Säkring, A : 10
•Spänning, V : 220-240
•Vattenanslutning : Varmt/Kallt
•Diskeffektbetyg : A
•Torkeffektbetyg : A
•Deklarerat program : Eco 50
•Kapacitet IEC-kuvert : 9
•Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 49
•Sprayarm, typ : Standard
•Typ av sprayarm i tak: : •Material i trumman : Rostfritt stål
•Element typ : Dold
•Display : LED indikator
•Extra funktioner : •Översvämningsskydd : Hel botten och flottör
•Energieffektivitetsklass : A+
•Årlig energiförbrukning, kWh : 222
•Årlig vattenförbrukning, liter : 2775
•Färg : Vit
•Nettovikt, kg : 32.45
•Produktnummer (PNC) : 911 089 009
•EAN-kod : 7332543545070
•Product Partner Code : All Open

Produktbeskrivning :

Tillval

Underbyggd diskmaskin ESF5545LOW
× Diskar rent på halva tiden

× Naturligt inspirerad torkning

Med den bekväma Time Manager-funktionen kan
du minska programmets tid med hälften, så att
diskmaskinen är klar när du önskar. Perfekt när
du har gäster.

Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av
naturligt luftflöde för att avsluta torkningen.
Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista
torkfasen och håller sig öppen tills du vill plocka
ur maskinen. Ett naturligt sätt att få maximalt
torkresultat - samtidigt som du spar på
energikostnaderna.

× Diska på 30 minuter
När du har fyllt diskmaskinen med tallrikar och
kastruller som nyss använts, till exempel mellan
rätter vid en middagsbjudning, kan du använda
diskmaskinens snabbprogram på 30 minuter.

×Överkorg med: 2 SoftSpikes,
Fällb. kopphyllor, Handtag

×6 program, 4 temperaturer
×Underkorg med: 2 fällbara
tallriksstöd, Handtag

×AutoOff
×Panel med symboler
×Diskmaskin med autosensor

× Varsamt stöd för ömtåliga glas
SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står
upprätt för att minimera risken för att de skadas
eller går sönder under disken.

×Bestickkorg
×Indikator för påfyllning av salt &
×Program: AutoFlex 45°-70°, Eco sköljmedel
×Övre korgen går att justera i
50°, Glas 45°, Intensiv 70°,
Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

×Senare start från 1 till 24 timmar
×TimeSaver - upp till 50%

höjdled, även då den är fullastad

×Energiklass A+++
×Invertermotor

kortare disktid

×Autosensor
×Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

Installation

Underbyggd

Ljudnivå, dB(A)

44

Energi/Disk/Tork

A+++ / A / A

Display

LED indikator

Kapacitet IEC-kuvert

13

Extra funktioner

Time Manager, XtraDry

Sprayarm, typ

Standard

Typ av sprayarm i tak:

-

Inbyggnadsmått

820-880x600x570

Typ av gångjärn

Standard

Spis 70 cm med Induktionshäll och Katalys
EKI7553BTW

Välkommen till Electrolux professionella matlagningsvärld
Laga mat som en professionell kock men denna fristående spis med
induktionsteknik. Den ger dig dessa smarta funktioner, som t.ex. exakt
värmereglering, som professionella kockar älskar.

Laga mat som en professionell kock men denna spis med induktionsteknik.
Den ger dig dessa smarta funktioner, som t.ex. exakt värmereglering, som
professionella kockar älskar.

Produktfördelar
Laga mat på känn – öka eller minska värmen direkt
Med den här spisens energisnåla induktionshäll kan du verkligen laga mat på
känn. Den reagerar mycket snabbt så att du kan öka eller minska värmen
direkt.

En självrengörande ugn, så du kan vila
Den katalytiska rengöringen gör att uppbyggnaden av smuts och fett i ugnen
undviks. Denna självrengörande teknik startar automatiskt när temperaturen
når 250 °C, och avlägsnar alla matlagningsrester, vilket gör rengöring enkel.

Du blir informerad när maten är klar
Matlagningstermometern ger dig en virtuell vy av
matens insida så att du kan kontrollera hur den tillagas.
Den berättar dessutom när rätten är klar.

Din middag, i precis rätt tid.
Med den elektroniska timern kan du laga mat bekvämare och enklare. Ställ in
en tillagningstid så stängs ugnen automatiskt av när tiden har gått; eller
använd fördröjd-startfunktionen för att börja laga mat när det passar dig. På så
sätt kan du fokusera på annat.
Laga mer på samma gång
Mer av det goda med vår XL-bakplåt! Fler smarriga muffins till
eftermiddagskaffet, en saftig köttlimpa när vännerna kommer på besök. Större
utrymme innebär mer av alla härliga recept.

• Spis med en ugn och häll
• Typ av häll:Induktion
• Display med timer och start/stopp-funktion
• Matlagningstermometer
• Katalysrengöring
• Lättrengjorda ugnsglas
• Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
• Kylfläkt
• Låda för praktisk förvaring av tex plåtar
• Ugnsfunktioner: Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, Tillagning
med fläkt, Snabbgrill, Bakning med fukt, Pizzaläge, Varmluft, Snabbgrill

Spis 70 cm med Induktionshäll och Katalys
EKI7553BTW
Tekniska specifikationer
Mått HXBXD, mm
Spänning, V
Säkring, A
Sladdlängd, (ca) m
Elkontakt
Max anslutningseffekt, W
Elkabel
Energiklass
Energiförbrukning, över/undervärme,
kWh
Energiförbrukning, varmluft, kWh
Maxtemperatur på lucka. K-värde
Temperaturspann
Nettovolym, liter
Rengöring
Typ av häll
Höger Fram
Höger Bak
Vänster Fram
Vänster Bak
Ugnsstegar
Bakplåt
Grillgaller
Plåt, max bakningsyta, cm2
Luckspärr

850-936x696x600
230
3x16
1.4
Perilex
10900
Ja
A
0.95
0.82
30
50°C - 275°C
73
Katalys
Induktion
Booster 1800/2800W/180mm
Booster 1800W/2800W/180mm
Booster 2300/3600W/210mm
Booster1400/2500W/140mm
Löstagbara med stopp
1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar
1 krom med upphöjda kanter
1424
Mekaniskt lucklås

Matlagningstermometer
Kylfläkt
Färg på display
Färg
EAN-kod
Partnerkod
Produktnummer (PNC)

Ja
Ja
Vit
Vit
7332543720132
All Open
947 941 259

Tillval

Spis EKI6051EOW
× Välkommen till Electrolux professionella

× Ugnen som hjälper dig med rengöringen

matlagningsvärld
Laga mat som en professionell kock men denna
fristående spis med induktionsteknik. Den ger dig
dessa smarta funktioner, som t.ex. exakt
värmereglering, som professionella kockar älskar.

Ugnen hjälper dig faktiskt att rengöra sig själv.
Utrymmet har en smart katalytisk beläggning som
absorberar och oxiderar fett så att rengöringen är
enklare.

× Var säker på när du kan rengöra hällen utan

× Rengör hällen med ett enda svep

risk

Det kunde inte vara enklare att hålla hällen ren.
Den har en helt slät och jämn yta - utan några
vred - så att du kan rengöra i ett svep.

Gissa inte om hällen är tillräckligt sval för att
rengöras - kontrollera indikeringarna för
restvärme. De berättar exakt vilka värmezoner
som fortfarande är varma.

× En smart innovation som ger bekymmersfri

× 10 % mer energisnål än klass A

matlagning
Den här ugnsluckan har flera smarta innovationer
som gör matlagningen bekymmersfri. Tillsammans
ser de till att luckans utsida håller sig sval att
vidröra.

Tack vare dess goda isolering är denna ugn
10 % mer energieffektiv än produkter ur klass A.
Den bevarar värmen inne i ugnen, så att du kan
utnyttja energin mer effektivt.

×Restvärmevisning för kokzoner: ×Lättrengjorda ugnsglas
3
×Kylfläkt
×Sval och barnsäker ugnslucka

×Ugnens ventilation sitter baktill på
hällen

Typ av häll

induktionshäll

Rengöring

katalysrengöring

Mått HxBxD

850-936x596x600

Max anslutningseffekt, W

10900

Energiklass

A

Nettovolym, liter

72

Nettovolym ugn 2, liter

Ugnsbelysning

2 lampor, Baktill & på sidan

Antal lampor

Färg

Vit

Tillval

Kylfrys EN3900MHW
× Nu behöver du inte frosta av lika ofta
Tack vare det integrerade LowFrost-systemet
hålls tiden för avfrostning till ett minimum.

×LED-belysning
×Elektronisk styrning
×Elektronisk touchkontroll
×Funktionen Fast Freeze fryser
snabbt in matvaror

×Shoppingfunktion

×Larm vid hög temperatur
×Larm vid öppen dörr
×Ljus -och ljudlarm för öppen
dörr och hög temperatur

×Separat styrning för frysen och
kylen

×Glashyllor i frysen
×Belysning kyl: Takbelysning,

×Semesterfunktion
×Fryslådor: 2 fullbreda, 1

Invändig, LED

halvdjup med metallist,
Transparent plast

Installation

Fristående

Energieffektivitetsklass A++

Nettovolym kyl/frys, l

258 / 109

Produktmått H x B x D, 2000x595x647
mm

Inbyggnadsmått H x B
x D, mm

Min. omgivande
temperatur, °C

10

Temperaturlarm

Display, Ljud med
avstängningsfunktion

Avstånd till sidovägg,
mm

70

Dörrlarm

Pictogram på LCD-display,
Dörrhängning
Ljudlarm

Vänster och omhängbar

Tillval

Tvättmaskin EW6F5248P7
× Dina kläder tvättas med omsorg

× Tillsätt ånga för att få det riktigt rent

Vår utmärkta PerfectCare 600 tvättmaskin med
SensiCare System justerar längden på
programmet efter tvättmängden, och använder
mindre energi och vatten samt förhindrar att
plaggen tvättas för länge. Aktiverar de mest
ekonomiska programmen för även de minsta
tvättmängderna.

Vårt anti-allergiprogram med ånga kombinerar
vattenånga med ett högpresterande tvättprogram
för att avlägsna bakterier från plaggen.

× Mindre energi, mer tid

× Anpassad tvättning på kortare tid
Vårt SensiCare System anpassas efter
tvättmängden för att förhindra att kläder tvättas för
länge. Säkerställer att plaggen bevaras längre.

× Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare
Vår SoftPlus funktion förblandar och distribuerar
sköljmedlet jämnt. Säkerställer att varje fiber i
varje plagg i tvätten blir mjukt och luktar fräscht
längre.

×Fördröjd start
×TimeManager®
×Balanskontroll

Med vår Eco TimeManager kan du ändra
tvättprogrammets längd till den tid du har
tillgänglig. Det sparar både tid och energi utan att
kompromissa med den grundliga omsorgen dina
plagg får.

× Rena kläder när det passar dig
Justera programstarten så att den passar ditt
schema med fördröjd start-funktion i
tvättmaskinen. Tvätten är klar att plockas ut när
du önskar. Det bekvämaste sättet att tvätta.

×Sköljning med skumavkänning ×Översvämningsskydd
×Anpassar tvättprogrammen
×Tvättkapacitet: 8 kg
efter mängden tvätt
×Energiklass: A+++-20%
×Barnlås

Display

Medium LED

Tvättkapacitet, kg

8

Max centrifugering, v/m

1400

Energiklass

A+++ -20%

Motorsystem

Inverter

Max djup, mm

600

Produktmått H x B x D, mm

850x600x575

Restfuktighet efter centrifugering %

52

Trumvolym, liter

53

Invändig belysning

Nej

Tillval

Torktumlare EW7H528P7
× Den svala nyheten, bevarad längre

× Effektiv luftcirkulation, konsekvent

Vi har utformat den innovativa PerfectCare 700
torktumlare med GentleCare-systemet för att hålla
kvar klädernas nykänsla längre. Genom att torka
dina kläder vid nästan halva temperaturen jämfört
med vanliga torktumlare behöver dina kläder
aldrig utsättas för onödig värme.

energiförbrukning
Vårt EcoFlow Filter-system kan enkelt kommas åt
och rengöras. Med ett sådant enkelt underhåll
vet du att luften cirkulerar effektivt, gång efter
gång.

× Mindre vridning och trassel

× Lägre värme, mer klädvård
Vårt GentleCare-system torkar kläderna vid
nästan halva temperaturen jämfört med vanliga
torktumlare, vilket gör att de aldrig behöver
utsättas för onödig värme.

Vår Reverse Plus-funktion får trumman att röra
sig i båda riktningarna, vilket förhindrar plaggen
från att att vrida sig och trassla in sig. Det gör att
tvätten torkar jämnare och blir mjukare.

× Din stil, ditt schema

× Mindre tid, mer klädvård
Vårt SensiCare-system justerar torktiden efter
fuktigheten på plaggen. Det sparar tid och energi
utan att kompromissa på skonsamheten.

Med Fördröjd start kan du anpassa starttiden så
att det passar ditt schema. Ange bara tiden när
du vill att maskinen ska starta så tar den hand om
resten.

×Tumlare med elektronisk

×Reverserande trumgång håller ×Speciella torkprogram: Bedlinen,

×Displaytyp: Touch LCD
×Fördröjd start

×Medföljande tillbehör:

fuktavkänning, programmet
avslutas automatiskt

isär kläderna och motverkar
skrynklor

Cotton Eco, Cottons, Delicates,
Denim, Duvet, Mix, Refresh, Silk,
Sport, Synthetics, Wool

Avloppsslang

×Tidsstyrda torkprogram som
tillägg till de automatiska

Torkteknik

Värmepump

Invändig belysning

Nej

Kapacitet tork bomull, kg

8.0

Energiklass

A+

Kondensationseffektivitetsklass

B

Max djup, mm

665

Produktmått H x B x D, mm

850x600x600

Volym vattenbehållare, l

5.28

Dörrhängning

Höger, omhängbar

Trumvolym, liter

118

norwesco

StoveGuard
SE-serien med manuell start
När spisvakten är installerad men inte startad/ak verad är strömmen ll spisen bruten.
Det gör a spisen inte kan slås på av misstag
exempelvis av e barn som råkar vrida på e
spisvred.
Det fungerar som e spisvredslås och gör a
produkten lämpar sig särskilt bra på exempelvis daghem och i familjer med småbarn.
För a kunna använda spisen startar/ak verar
användaren spisvakten med knappen på displayenheten som si er på väggen bredvid spisen, displayen
visar då återstående d.
Spisen används sedan som vanligt.
Om inte spisens pla or stängts av när mer den gå ut bryter spisvakten strömmen ll
spisen, på så sä undviks ll exempel torrkokning.
Värmevakten känner av värme på spisens häll och bryter strömmen ll spisen om den
upptäcker temperaturer som är farligt höga. De a skyddar mot brand genom överhe ning,
exempelvis matolja som kan fa a eld om den överhe as.
StoveGuard SE-serien är förberedd för anslutning av extern utrustning. De a ger möjlighet
a ansluta enheter så som nyckelbrytare, rörelseavkänning, brandlarm osv. Kravet är a
brytning och slutning sker poten alfri .

Norwesco AB, Box 603, 187 26 TÄBY
Besöksadress: Enhagsslingan 19
Telefon: 08-792 27 00, www.norwesco.se

norwesco
Beställningsdata för fast anslutning
E-nummer

Typ

Tid

A

V

13 304 22
13 304 29

SE 230S
SE 400S

1-999 min
1-999 min

25
16

230 0,78 kg
400 0,78 kg

Beställningsdata för Spis mer med ﬂats

Vikt

bxhxd styrenhet bxhxd anslutningsdel
92x92x19 mm
170x105x90 mm
92x92x19 mm
170x105x90 mm

don 1P+N+J

E-nummer

Typ

Tid

A

V

Vikt

13 304 41

SEF 230S

1-999 min

25

230 1,1 kg

bxhxd styrenhet bxhxd anslutningsdel
92x92x19 mm
255x105x90 mm

Beställningsdata för Spis mer med perilexdon 3P+N+J
E-nummer

Typ

Tid

A

V

Vikt

13 304 40

SEP 400S

1-999 min

16

400 1,1 kg

bxhxd styrenhet bxhxd anslutningsdel
92x92x19 mm
255x105x90 mm

Värmevakt med väggfäste ingår i StoveGuard

Må ritning styrenhet för kabelgenomföring
från baksidan

Norwesco AB, Box 603, 187 26 TÄBY
Besöksadress: Enhagsslingan
Enhagsslingan 19
19
Telefon: 08-792 27 00, www.norwesco.se

