
20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
20 %-kal alacsonyabb fogyasztás egy "A" besorolású készüékhez képest. A++ 
energiahatékonyság a környezet védelméért.

Késleltetett indítás
A késleltetett indítással elhalaszthatja a program 
kezdetét, így elkerülheti, hogy a frissen mosott ruha 
órákig a dobban maradjon. 

Woolmark Blue tanúsítvány
A Woolmark Blue tanúsítvány garancia arra, hogy 
nyugodtan rábízhatja gyapjú holmijait a mosógépre. A 
speciális program maximális kíméletességgel mossa 
tisztára a gyapjú holmikat, így azok megőrzik alakjukat 
és puhaságukat. Kedvenc darabjait így sokkal tovább 
viselheti.

AutoSense: a mosógép alkamazkodik a töltethez
Az AutoSense funkcióval a készülék energia- és 
vízfelhasználása, valamint a program hosszúsága is 
alkalmazkodik a töltethez, négy szinten: 1/4, fél, 3/4 
vagy teljes töltet.

Testreszabott gondoskodás rövidebb idő alatt 
A FlexCare mosógép automatikusan beállítja a programidőt, illetve a víz- és 
energiafelhasználást, minden mosáshoz. A Woolmark Blue tanúsítvány pedig 
garancia arra, hogy a készülék a finom, csak kézzel mosható ruhákat 
kíméletesen tisztítja meg.

Product Benefits & Features

• Felültöltős mosógép
• Mosási kapacitás: 6 kg
• Max. centrifuga fordulatszám (ford./perc): 1200 ford/perc
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Mosási programok:  Be/Ki, Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, 
Express Care, Gyorsmosás (30 perc), Gyorsmosás (14 perc),  centrifuga,  
szivattyúzás,  öblítés, Antiallergén,  takaró,  sportruha, Gyapjú / selyem
• Automata dobpozícionálás - a program végén a dobajtó mindig felül van
• Kiegyensúlyozó centrifuga
• Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű technológia, mely érzékeli és figyelembe 
veszi a töltet nagyságát
• Görgők, lábak: 2 állítható + 2 fix láb
• Vízelárasztás elleni védelem
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Márkanév Electrolux
Modellnév EW2T5261E
Energiaosztály A++
Mosási kapacitás (kg) 6
Centrifuga max. (ford./perc) 1200
Mosási zajszint (dBA) 57
Centrifuga zajszint (dBA) 78
Kijelző típusa LED kijelző
Motor univerzális

Programok

 Be/Ki, Eco 40-60,  pamut,  műszál,  
kímélő mosás, Express Care, 

Gyorsmosás (30 perc), Gyorsmosás 
(14 perc),  centrifuga,  szivattyúzás,  

öblítés, Antiallergén,  takaró,  
sportruha, Gyapjú / selyem

Woolmark minősítés Woolmark Blue
Szenzorok nincs
Dobpozícionálás igen, elektronikus
Betöltő nyílás carboran
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) , 2,4
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Nettó súly (kg) 56

 Magasság (mm)  890
Szélesség (mm)  400
Mélység (mm) 600

Product Specification
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