
VÖRUHEITI 

ESF 6539 LFX UPPÞVOTTAVÉL 
ELECTROLUX 
 
 
Það hefur aldrei verið auðveldara að nota 
uppþvottavél. Stjórnborðið er einfalt í notkun. 
Auðveld yfirsýn er yfir stöðu kerfa og þann tíma 
sem er eftir.  
 
AutoFlex. Alsjálfvirk leið til að velja bestu 
stillinguna fyrir hverja hleðslu. Óháð því hve 
mikið á að þvo eða í hvaða ástandi það er, þá 
velur uppþvottavélin bestu leiðina. Veldu 
einfaldlega “AutoFlex” og uppþvottavélin sér um 
afganginn. 
 
Helstu atriði: 
 6 kerfi, 4 hitastig 

 Seinkun á gangsetningu frá 1 til 24 klst. 

 Skjárinn sýnir: Þjónustukóða, Tíma kerfis sem 
enn er eftir. Tímastillt seinkun á gangsetningu. 

 Gaumljós fyrir áfyllingu á salti og gljáaefni. 

 Þvottakerfi: Hratt 60° 30 mín, Skolkerfi, AutoFlex 
45°-70°, Eco (sparnaðarkerfi) 50°, mikill þvottur 
70°, ein klst. 50° 

 Efri grind með fellanlegum bollahillum 

 Neðri grind með tveimur röðum af fellanlegum 
diskagrindum 

 Stærðir: Dýpt, mm: 590 Hæð, mm: 818 Breidd, 
mm: 596  

 Lengd á rafmagnssnúru: ca 1,5 metri  

 Lengd á tæmingarslöngu, 150 cm  

 Vatnslanga, 150 cm, gerð PEX  

 Tenging við vatn: Heitt eða kalt 

 Þvottahæfni: A  

 Þurrkhæfni: A  

 Afköst: Borðbúnaður fyrir 12 manns  

 Hljóðstig (IEC 60704, dB(A)): 45  

 Efni í þvottarými: Ryðfrítt stál  

 Hitaelement: falið  

 Skjár: Þrjú tákn  

 Viðbótaraðgerðir: Fjölvirkar þvottaefnistöflur 
(Multitab), orkusparnaður (Energy saver), 
flæðivörn. 

 Orkunýtingarflokkur: A++  

 Árleg orkunotkun:  256 kWklst 

 Litur: Ryðfrítt stál  

 Öryggi: 10 A  

 Spenna:  220-240 V  

 Nettóþyngd: 35,95 kg. 

 

 

 24 klst sveigjanleika þegar kerfi á að fara í gang. Þökk sé sveigjanlegri stillingu á 
hvenær tímastillt seinkun fer í gang - þú getur breytt því þannig að það henti þér 
betur - tefja gangsetningu í allt að 24 klst 

 

 Þvo í 30 mínútur. Auðvelt að þvo lítið óhrein mataráhöld á milli rétta á matarboði , 
hægt er að nota hraðvirkt kerfi uppþvottavélarinnar í 30 mínútur .  

 

 Orkunýtniflokkur : A + +  Hátækniþróaður rafmótorinn hefur nokkra kosti . Gerir 
vélina þ.mt bæði hljóðlátari og afkastameiri. 

 

 Sjálfvirkur skynjari skynjar hversu skítugir diskarnir eru og velur viðeigandi virkni 
þvottakerfis.  

 

 Skjárinn sýnir þann tíma sem eftir: Nú þú þarft ekki að giska á það hvenær 
mataráhöldin eru orðin hrein - þessi vél segir þér hversu mikill tími er eftir af 
áætluninni . 

 

 Sjálfvirkt slökkt á virkar vel. Nú getur þú verið alveg viss um að uppþvottavél þín sé 
ekki að nota óþarfa straum eftir að þvottinum lýkur. 

 

 Multitab-virkni. Ef þú notar nútímalegar þvottaefnistöflur þá þvær vélin á kerfi sem 
er hannað fyrir þessi tilteknu þvottaefni. 

 

 
 

VÖRUNÚMER: 
 
1830617 
 

LÝSING: 
Sparneytin uppþvottavél sem slekkur sjálfvirkt á sér (AutoOff) – engin ónauðsynleg orkunotkun í biðstöðu. AutoFlex er hagkvæmt sjálfvirkt kerfi sem 
aðlagar tíma og notkun eftir gerð á uppþvotti. Efri grind með fellanlegar bollahillur, neðri grind með niðurleggjanlega diskarekka. Skjárinn sýnir þann 

tíma sem er eftir.  

 
 

 
 

 


