
Módosítsa a beállításokat az intuitív érintőképernyőn
Élvezze a könnyen kezelhető intuitív érintőképernyőt és indítsa el a programot 
akár egy gombnyomással. 

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 alkalmazkodik 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.

Gyors mosás kompromisszumok nélkül
A TimeCare mosógépek rövid programokat ajánl a mindennapi mosáshoz, kis 
töltetekhez. A Gyors funkcióval akár 50%-al lerövidítheti a kiválasztott 
programot, kompromisszumok nélkül. 

Product Benefits & Features

• Felültöltős mosógép
• 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 program,  takaró,  sportruha, Gyapjú / 
selyem
• Automata dobpozícionálás - a program végén a dobajtó mindig felül van
• Görgők, lábak: 2 állítható + 2 fix láb
• Vízelárasztás elleni védelem

TimeCare 500 Felültöltős mosógép

EW2TN5261E

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEWM210PA00021.jpg


Modellnév EW2TN5261E
Mosási kapacitás (kg) 6 kg
Kijelző típusa LED kijelző
Motor típus univerzális

Programok

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

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

öblítés, antiallergén program,  takaró,  
sportruha, Gyapjú / selyem

Woolmark minősítés Woolmark Blue
Szenzorok átfolyásmérő
Dobpozícionálás igen, elektronikus
Betöltő nyílás carboran
Kábelhossz (m) 2,4
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 56

 Magasság (mm)  890
Szélesség (mm)  400
Mélység (mm) 600
Mélység (mm) 600
Energiaosztály (mosás ciklus) D

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 65

Súlyozott vízfogyasztás(l) 40
Eco 40-60 program időtartama 3:17
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1151
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 78
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53.5

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

55

Product Specification
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