
Uppþvottavél ESF67071WR  

Vnr: 1805338 

“RealLife”-uppþvottavél með mjög litla vatnsnotkun. Litur: Hvít. 

6 þvottakerfi, 5 stillingar á hitastigi og skjár með möguleika á 

seinkun á gangsetningu. Með “RealLife”-kerfinu hentar vélin 

fyrir daglegar þarfir og með viðbótar snúningshring á neðri armi 

þvær vélin sérlega vel þannig að ekki þarf að hreinsa hluti 

þegar þeir koma úr vélinni. 

 

Ekki láta uppþvottavélina ákveða hvaða eldunaráhöld eru 

notuð! Einstakt “RealLife”-þvottakerfið nær að hreinsa öll 

eldhúsáhöld í hvaða þvottakerfi sem er.  

 

Notið öll eldhúsáhöld – það er hægt að setja þau öll í 

uppþvottavélina! 

Með þessari uppþvottavél er hægt að nota öll eldhúsáhöld í 

húsinu – vélin rúmar 10 lítrum meira en aðrar uppþvottavélar 

með sömu utanmál.  

 

Sjálfvirk slökkt á 

Aðgerð sem slekkur sjálfvirkt á vélinni eftir nortun tryggir að 

hún notar ekki rafmagn eftir að kerfið er yfirstaðið. Þetta er 

framtíðin í orkusparnaði.  

 

 

 

Pláss fyrir allt í einu 

Þessi uppþvottavél gefur aukna sveigjanleika í notkun, svo að 

pláss er fyrir alla hluti án vandamála. Hægt er að stilla efri 

grindina svo að nægt pláss sé fyrir alla hluti.   

 

Helstu atriði 

Sjá næstu síðu 

Viðbótar snúningshringur á neðri 

armi (appelsínulitaður á 

myndinni) gefur aukna 

þvottavirkni og þannig þvær vélin 

betur 



Helstu atriði: 

 Hljóðstig: 43dB(A) Mælt samkvæmt IEC 60704-3 

staðli. 

 6 kerfi, 5 hitastillingar 

 “RealLife™” uppþvottavél – með pláss fyrir 

eldhúsáhöld nútímans. XXL innanrými – hið 

stærsta á markaðnum. Plássið er 10 lítrum stærra 

en í staðalgerð uppþvottavéla þannig að nægt 

pláss er fyrir föt, potta og diska. 

 “FlexiSpray™” viðbótar snúningshringur á neðri 

armi gefur “RealLife™” skínandi árangur í hverjum 

þvotti, vegna “FlexiSpray™” snúningshringsins 

sem snýst í tvær áttir. 

 Aðgerðin “sjálfvirkt slökkt á” tryggir að vélin notar 

ekki straum ef það gleymist að slökkva á henni. 

 Auka sprautukerfi að ofan tryggir hreinni þvott. 

 Stjórnborð með 3ja stafa skjá 

 Vísun á tíma sem er eftir. Auðveldara að fylgjast 

með og got að vita hvenær þvotturinn er búinn. 

 “EnergySmart™” skynjarastýrt kerfi fyrir magn og 

vatnsnotkun. 

 “Multitab”-virkni (þvottaefnistöflur með fjölvirkni) er 

notað fyrir þvottaefnistöflur með 2-í-1, 3-í-1, 4-í-1, 

5-í-1 eða “all1one” o.sv.frv. Með þessari virkni er 

slökkt á notkun á mýkingarefni. 

 Virk þurrkun á rakaþéttingu. Tryggir að eldhúsáhöld 

séu þurr eftir hvern þvott. 

 Seinkun á gangsetningu 1 til 24 klst. Gerið 

uppþvottavélina klára og farið að heiman, en komið 

til baka og allt er hreint. 

 Hagkvæm karfa fyrir hnífapör. Hægt er að taka 

hnífaparagrindina í sundur. Með lokinu er tryggt að 

enginn þarf að skera sig þegar áhöld eru tekin úr 

grindinni. Karfan er tekin upp á borð og opnuð. 

 1 klst kerfi með þurrkun. Sérlega virkt kerfi sem 

einnig þurrkar áhöldin, gagnstætt venjulegum 

hraðþvotti sem aðeins skolar og þvær. Kerfið 

framkvæmir fullkominn þvott – bara á styttri tíma. 

Hægt að láta vélin þvo mataráhöld á milli aðalréttar 

og eftirréttar. 

 Vísun á salt og mýkingarefni.  

 Hæðarstilling á efri grind. Hægt er að stilla hana, 

þegar hún er tóm, í tvær mismunandi 

hæðarstillingar. 

 Léttur útdráttur á efri grind. Grindin rennur á 

kúlulegum. 

 Efri grind: 1 röð niðurfellanlegir pinnar fyrir 

undirskálar. 1 hilla fyrir bolla sem hægt er að lyfta 

upp. Handfang á grind. Pinnar með mjúkri húðun.  

 Neðri grind: Handfang á grind. 2 raðir diskapinna 

sem hægt er að leggja niður. 

 

Tæknilýsing á ESF67071WR 

 Hljóðstig dB(A) 43 

 Staðalborðbúnaður fyrir 12 

Orkuflokkun / notkun 

     Orkuflokkun A+ 

     Þvottahæfni A 

     Þurrkhæfni A 

     Orkunotkun á ári, 290 kW/klst 

     Vatnsnotkun á ári, 2800 lítrar 

     Vatnsnotkun í hvert skipti, 10 lítrar 

     Sparnaðarkerfi ECO 50°C 

 Litur: Hvítur 

Uppsetning 

Til að setja undir borðplötu. Afgreidd án toppplötu og 

andvægis. Er með stillanlega sökkulframhlið. 

     Utanmál, H x Br x D, mm 818 x 596 x 580 

     Staðalgerð opnunar á hurð 

     Hjól/stillifætur: 2 hæðarstillanlegir fætur að framan + 1  

    stillanlegur fótur að aftan, hægt að stilla á milli 0 og  

    6  cm. 

     Lengd á straumsnúru, 1,6 metrar 

     Vatnsslanga, 150 cm 

     Frárennslisslanga, 180 cm 

     Tengi við rafstraum, 230V, W 2200 

     Volt 220-240 

     Stærð á öryggi, 10 amp 

     Tíðni, 50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


