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Zapomnij o suszeniu naczyń. Zaufaj naszej najnowszej 
zmywarce Electrolux z systemem AirDry, która zrobi to za 
Ciebie. Nie musisz wyjmować naczyń zaraz po zmywaniu. 
Dzięki systemowi AirDry możesz wyjść na zakupy i rozładować 
zmywarkę dopiero po powrocie, a naczynia będą suche, wolne 
od zapachów i smug. 

Czas jest dla Ciebie bardzo cenny? Nie marnuj go na zmywanie! 
Możesz go wykorzystać znacznie lepiej np. na rozmowę 
z gośćmi. Tymczasem zmywarka Electrolux AirDry doskonale 
Cię wyręczy i sprawi, że na czas będziesz mieć idealnie czysty 
i suchy zestaw naczyń.

Idealnie suche  
naczynia  
zaraz po  
zmywaniu!
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Naturalny sposób  
suszenia
W końcowej fazie cyklu, kiedy temperatura wewnątrz zmywarki 
jest wystarczająco obniżona by zapewnić bezpieczeństwo 
Twoim blatom kuchennym, zamek Diamond Lock uchyla 
automatycznie drzwi zmywarki na 10 cm. Dzięki systemowi 
AirDry następuje naturalna wymiana powietrza, co umożliwia 
błyskawiczne wysychanie naczyń.

Pełne bezpieczeństwo blatów i frontów meblowych zostało 
potwierdzone przez laboratorium Electrolux w oparciu o testy, 
odpowiadające 10-letniemu użytkowaniu zmywarki. Zosta-
ły  przeprowadzone na różnorodnych materiałach meblowych, 
w programie Eco przy załadunku 15 kompletów naczyń.

Minimalne 
zużycie energii
Technologia AirDry gwarantuje najwyższą energooszczędność, 
w postaci klasy A+++, nie tylko w programie standardowym Eco 
50, lecz także w najczęściej używanych programach: AutoSense 
45°-70°, Szkło 45° oraz Intensywny 70° przeznaczonym do 
zmywania silnie zabrudzonych naczyń. Możesz być pewien, 
że zmywarka nie zużywa energii między cyklami, ponieważ 
funkcja AutoOff automatyczne wyłącza ją po 5 minutach od 
zakończenia cyklu.
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Komfort zmywania  
z RealLifeTM

Zmywarki RealLifeTM wspierają rozwijanie kulinarnych pasji, 
ponieważ szybko i skutecznie rozwiązują problem sterty  
brudnych naczyń, które są nielubianą konsekwencją działań 
w kuchni. Po prostu wkładasz wszystko do zmywarki – w trakcie 
i po gotowaniu. Nieważne, jakie to naczynia, ponieważ ramię 
satelitarne FlexiSpray, 5 poziomów natrysku, a także łatwe 
w regulacji kosze, gwarantują skuteczne zmywanie, bez względu 
na sposób ułożenia naczyń i wielkość załadunku. 

Jeszcze więcej 
miejsca…
Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na naczynia, wybierz model 
z powiększoną komorą XXL i trzecią szufladą przeznaczoną 
na sztućce. Umożliwia to zmywanie do 15 kompletów naczyń 
podczas jednego cyklu. Plastykowy wkład szuflady z umytymi 
sztućcami można wyjąć i przenieść, co znacznie ułatwia 
przekładanie nakryć. Dodatkową zaletą jest fakt, że w miejscu 
wkładu możemy umieścić blachę z piekarnika, by szybko 
i skutecznie ją umyć.

15
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W trosce o Twoje  
szklane naczynia

Zaufaj naszym zmywarkom i zapomnij o ręcznym myciu  
delikatnych naczyń. 

Wybierz model posiadający specjalny program GlassCare 
45°, który myje je w niższej temperaturze, zmniejszając szok 
termiczny. 

Chroni to nawet najdelikatniejsze szkło przed zmatowieniem. 
Silikonowe kolce SoftSpikes stabilizują wysokie szklanki. 

W wybranych modelach zastosowano dodatkowo uchwyty 
SoftGrips, które pewnie przytrzymują kieliszki. 

W ten sposób zabezpieczysz je przed zarysowaniami  
lub uszkodzeniem.
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Dopasowuje się 
do Twoich potrzeb
Poznaj program AutoFlex, który 
precyzyjnie dobiera parametry 
zmywania do stanu załadowanych 
naczyń, pozwalając zaoszczędzić wodę 
i energię. Dzięki czujnikowi zmętnienia 
wody, urządzenie ocenia ilość i poziom 
zabrudzenia naczyń i idealnie dobiera 
odpowiednią temperaturę w zakresie od 
45° do 70° i czas zmywania.

Wewnętrzne
oświetlenie
Praktycznym udogodnieniem jest 
funkcja oświetlenia wnętrza zmywarki, 
występująca w wybranych modelach. 
Docenisz to podczas wkładania i 
wyjmowanie naczyń.

AUTO

Strażnik  
Twojego czasu
Funkcja Time Manager, skróci tryb 
zmywania o połowę. Modele zmywarek 
posiadające tę funkcję pozawalają wybrać 
swój ulubiony cykl zmywania i mieć lśniące 
naczynia w mgnieniu oka! To idealne 
rozwiązanie podczas przyjmowania gości!

Wyjątkowo  
cichy bohater
Szukasz zmywarki, która sprawdzi się 
w Twojej otwartej kuchni? Wybierz model 
z silnikiem inwerterowym, który gwarantuje 
niski poziom hałasu. To ważny argument 
w podejmowaniu decyzji o zakupie. 
Na pewno poprawi Twój komfort życia, 
nie przeszkadzając w wykonywaniu 
codziennych zajęć domowych.

Z myślą o Twoich 
indywidualnych 
potrzebach
Opracowaliśmy różne rozwiązania, które są dostępne 
w zmywarkach AirDry. Zapoznaj się z naszymi propozycjami  
i wybierz właściwy model, który najlepiej będzie spełniał Twoje 
oczekiwania.
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Zmywarka  
w Twoim stylu
Eleganckie, stylowe i nowoczesne wzornictwo doskonale pasuje 
do każdej kuchni. Zmywarka AirDry idealnie wkomponuje 
się w wystrój nie tylko Twojej kuchni, ale i całego mieszkania. 
Świetnie podkreśli jego indywidualny charakter i nowoczesny styl.

Zawiasy
ślizgowe
Nie musisz ograniczać 
swojej kreatywności 
w projektowaniu kuchennych 
frontów meblowych. Pomyśl 
o zmywarce z zawiasami 
ślizgowymi, które ułatwiają 
montaż urządzenia, jeżeli 
wysokość cokołu wynosi 
od 4 do 7,8 cm.

Nowa zmywarka 
w Twojej kuchni  
– w mgnieniu oka
System PerfectFit umożliwia 
łatwe i precyzyjne 
dopasowanie urządzenia 
do bardzo szerokiej gamy 
mebli kuchennych. Twoja 
wymarzona zmywarka AirDry 
stanie na swoim miejscu 
w rekordowym tempie, aby 
od razu przetestować jej 
możliwości.

Wystarczy jedno
spojrzenie
Możesz zawsze wiedzieć, 
ile jeszcze potrwa program 
zmywania. Niektóre nasze 
zmywarki do zabudowy 
wyposażone w funkcję 
TimeBeam podczas trwania 
programu wyświetlają na 
podłodze czas pozostały do 
zakończenia cyklu. Pozostałe, 
dzięki funkcji Beam on Floor 
sygnalizują pracę zmywarki 
w postaci kolorowej wiązki 
światła na podłodze.
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Pożegnaj ręczne  
mycie kieliszków

Nowy, specjalnie zaprojektowany kosz na kieliszki do zmywarek 
Electrolux pozwala cieszyć się z wolnych chwil, które można 
poświęcić bliskim lub znajomym. W tym czasie zmywarka 
AirDry idealnie umyje nawet najdelikatniejsze kieliszki. Kosz 
może pomieścić nawet 8 kieliszków do wina różnych wielkości 
i kształtów, które pewnie utrzyma podczas pracy zmywarki. 
Posiada on składaną konstrukcję, która umożliwia łatwe 
przechowywanie, gdy nie jest potrzebny.

Kosz  
na kieliszki
Uniwersalny i wszechstronny 
kosz na kieliszki do 
zmywarek, umożliwiający 
bezpiecznie mycie nawet 
najdelikatniejszych naczyń 
szklanych.

Zestaw do zmywarek
zawiera:
• odświeżacz do zmywarek,
• preparat odtłuszczający – butelka 200 g,
• odkamieniacz – butelka 200 g,
• sól do zmywarek.

Zestaw wydłuża czas prawidłowego i skutecznego 
działania zmywarki, jednocześnie zapewniając jej 
wysoką wydajność, czystość oraz przyjemny zapach. 
Regularne stosowanie preparatów gwarantuje świeżość 
nawet przez 50 cykli zmywania.

Skladniki zestawu dostępne również jako pojedyncze 
preparaty. Produkty są uniwersalne – można ich używać 
do sprzętów wszystkich marek.

8



1918

Zmywarki
ESF8635ROX ESF5545LOX ESF4710ROX ESL8523RO ESL7325RO ESL5355LO ESL5350LO ESL4655RO ESI5545LOX

Szerokość (cm) 60 60 45 60 60 60 60 45 60

Klasa Energetyczna A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Real Life

Ilość kompletów 15 13 9 15 13 13 13 9 13

Szuflada na sztućce

Program dedykowany  
do szkła GlassCare 45

Stabilizatory SoftSpikes

Wsporniki SoftGrips

Time Manager 

Auto Flex

Niski poziom hałasu*

Swiatło

Time Beam/ 
Beam on the Floor

Zawiasy normalne normalne normalne ślizgowe ślizgowe ślizgowe ślizgowe ślizgowe dwuosiowe

PNC 911416372 911516260 911056027 911434393 911436335 911536167 911536166 911077003 911526162

* pozom hałasu równy lub mniejszy niż 44dB

Wolnostojące Do zabudowy


