
green&clean
Huvdiskmaskin

Ta del av fler av våra idéer på www.electrolux.com/professional

Problemfri användning och underhåll.
EASY

Bäst i klassen disk- och sköljprestanda 
avlägsnar diskmedlet helt.

CLEAN

Alltid någonting extra

Description EHT8TI EHT8I

Garanterad hygien •

wasH•safe conTrol • •

automatisk huvlyft • •

Isolerad huv • •
elanslutning 400V/3n/50Hz

Kan konverteras på plats till
230V/1-fas 230/3-fas/50Hz

400V/3n/50Hz
Kan konverteras på plats till 

230V/1-fas eller 230V/3-fas/50Hz
antal program 3 3
Kapacitet
(eTl hygienläge) 63 korgar/tim. 63 korgar/tim.
Kapacitet
(Högproduktivitetsläge)* 80 korgar/tim. 80 korgar/tim.
Utvändiga mått
(bxdxh) 667x755x1567 752x755x1567
Utvändiga mått med esD
(bxdxh) 667x755x2264 752x755x2264
Korgmått (mm) 500x500 500x500

Disktankens kapacitet (l) 24 24

Diskpumpens effekt (kw) 0,8 0,8

Genomströmmarens effekt (kw)** 9 9

Vattenförbrukning (l(cykel) 2 2

Total installerad effekt (kw)*** 9,9 9,9

ljudnivå (dBa) < 63 < 63

Inbyggd sköljmedelspump • •
Medföljande korgar 1 korg för 18 tallrikar

1 korg för koppar
2 bestickbehållare

1 korg för 18 tallrikar
1 korg för koppar
2 bestickbehållare

Ytterligare funktioner

Zero lIMe Device • •

esD energy saving Device • •

clear BlUe filtreringssystem • •

60Hz ° •

Inbyggd tömningspump • •

Inbyggd diskmedelspump och tömningspump ° •

Inbyggd diskmedelspump ° •
Inbyggd diskmedelspump, tömningspump 
och kontinuerlig vattenavhärdare •

* Vid anslutning till varmvattenledning (min 50°c)
** 6 kw vid anslutning till varmvattenledning (vid 65°c)
*** 6,9 kw vid anslutning till varmvattenledning (vid 65°c)

• standard på vissa modeller

° tillgängligt som tillval eller specialutförande



lägre förbrukning av vatten, energi, 
diskmedel och sköljmedel för låg 
driftskostnad och minimal miljöpåverkan.

GREEN

Unikt wasH•safe conTrol med 84°c 
konstant sköljtemperatur.

SAFE

green&clean Isolerad i huv
med låg ljudnivå* och 
minskad värmeavgivning
*(lägre än 63 dBa)

Vinklade diskarmar 
och tak för bästa resultat. 
förhindrar att diskvattnet 
droppar på diskgodset 
under slutsköljningen

CLEAR BLUE 
Filtreringssystem
optimerar diskresultatet 
och sänker driftskostnaden

ESD Energy Saving Device
Högeffektiv. Inget behov för 
ytterligare ventilation. endast 
normal rumsventilation. 
Ökade besparingar då maskinen 
använder den alstrade ångan 
till att förvärma vatten

24 liters pressad tank
I maskinens framkantför 
enkel rengöring

Ingår som standard på samtliga modeller

ZERO LIME Device
lägre energiförbrukning 

tack vare högre effektivitet 
på värmeelementen.

Kalkfria munstycken ger 
bättre sköljresultat

Kontrollpanelens 
vinklade placering 

ger hög synlighet för enkelt 
handhavande. oavsett 

hörninstallation eller i linje

Kappslingsklass IP25
skyddar mot vatten 

och fasta föremål

WASH·SAFE CONTROL
atmosfärisk 

genomströmmare 
garanterar optimalt 

sköljresultat

Ingår i vissa modeller


