
EDH3686GDE Front loaded TD

 Kíméletes gondoskodás, melyet a bőrén érezhet

Az Electrolux GentleCare szárítógéppel pontosan úgy
gondoskodhat ruháiról, ahogyan eredetileg elképzelte.
Mivel alacsony hőmérsékleten és rendkívül
kíméletesen szárít, nem kell amiatt aggódnia, hogy
ruhái megsérülnek vagy alakjuk megváltozik. Így még

Nagyobb kíméletesség - alacsonyabb
energiafogyasztással
A hőszivattyús technológia gondoskodik a
hagyományos szárítógépekénél alacsonyabb
energiafogyasztásról, A+ osztályba emelve a
készüléket, így az áramszámla csökkentéséhez is
hozzájárul. Ráadásul mivel alacsonyabb

Maximális hatékonyság a túlszárítás veszélye
nélkül
E szárítógép OptiSense rendszere a szárítási időt a
töltethez igazítja, érzékeli a nedvességtartalmat, így
ruháinak hatékony szárítása garantált, nem kell tartani
a túlszárítástól. Ráadásul soha nem fog több energiát
fogyasztani a szükségesnél.

More Benefits :
A hatékony légáramlási rendszerről, az alacsony energiafogyasztásról és az
egyszerű karbantartásról az EcoFlow System gondoskodik

•

Alkalmazkodó szárítóajtó, mely úgy nyílik, ahogyan Ön kívánja•

A késleltetett indítás funkcióval saját időbeosztásához igazíthatja a
szárítóprogramot

•

Features :

HŐSZIVATTYÚ technológia - akár
40%-os energiamegtakarítás

•

Szenzoros szárítás: a szárítógép
érzékeli a ruhák nedvességszintjét

•

Pamut programok: szekrényszáraz,
szekrényszáraz plusz, extra száraz,
vasaló száraz

•

Műszál programok: szekrényszáraz,
extra száraz, vasaló száraz

•

Egyéb idővezérelt szárítóprogramok•
Kijelző típusa: közepes LCD•
Késleltetett indítás•
Irányváltó dob - megakadályozza a
ruhák gyűrődését és
összegabalyodását

•

Szárítási szint kijelzés:
gyűrődésmentesítés / vége, lehűtés,
szárítás

•

Egyéb kijelzés: kondenztartály, szűrő,
víztartály

•

Beállítható program vége hangjelzés•
Kondenz tartály helye és kapacitása:
panel bal oldalán , 5.28 l

•

Lábak, görgők: 4 állítható láb•
Szárítási kapacitás: 8 kg•
Ajtónyitás: baloldali és megfordítható•
Belső LED világítás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EDH3686GDE•
Termékkód (PNC) : 916 097 479•
Szárítási technológia : Hőszivattyús•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 8•
Energiaosztály : A+•
Zajszint : 66•
Motor : aszinkron•
Kijelző típusa : közepes LCD•
 Tartozékok : ürítőcső•
Pamut programok : szekrényszáraz, szekrényszáraz plusz, extra
száraz, vasaló száraz

•

Speciális programok : kímélő, vasaláskönnyítő plus, frissítés,
gyors 2 kg, idő, gyapjú, takaró

•

Belső világítás : LED•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 600•

Product Description :

Hőszivattyús szárítógép,
8 kg töltet, A+
energiaosztály, közepes
méretű LCD kijező, Easy
Clean szűrő, aszinkron
motor


