
Antiallergén program
Az Antiallergén program során a gép a nagy teljesítményű mosást forró gőzzel 
kombinálja, így az allergének és a baktériumok teljesen eltűnnek az ruhákból.

Ellenállhatatlan puhaság
A SoftPlus funkció gondoskodik róla, hogy a gépben a ruhák egyenletesen 
oszoljanak el az utolsó öblítés előtt, és megfelelően nedvesek legyenek. Így 
amikor az öblítő a dobba kerül, eljut minden szövetszálhoz. Ettől lesznek a 
ruhák simogatóan puhák.

AutoDose - automatikus mosószeradagolás
Elég egyszer feltölteni a tartályokat, akár 20 mosásra 
elegendő mosószerrel és öblítővel. Az AutoDose 
érzékelői a töltethez mérten pontosan kiszámítják a 
szükséges mosószer és az öblítő mennyiségét, így a 
ruhák hosszabb ideig megőrzik újszerű állapotukat. A 
mosószer túladagolása roncsolja a

MyElectrolux alkalmazás
A MyElectrolux alkalmazással távolról is vezérelheti 
mosógépét. A ruhaápolási útmutató segít Önnek 
megtalálni a megfelelő mosási programot, aminek a 
beállításait elküldheti közvetlenül a mosógépre is.

Testreszabott gondoskodás rövidebb idő alatt 
A SensiCare rendszer a töltet mennyiségéhez igazítja  
a programot, és így megóvja a ruhákat a feleslegesen 
hosszú mosástól. Gondoskodik róla, hogy holmijai 
hosszú ideig megőrizzék formájukat és puha 
tapintásukat.

Hétköznapi ruhák, gondosan mosva
A SensiCare rendszer a program hosszát a töltet mennyiségéhez igazítja, így 
csökkenti a víz- és energiafelhasználást. És közben megkíméli a ruhákat a 
feleslegesen hosszú ideig tartó mosástól. Hatékony, még a kis töltetek esetén 
is.

Product Benefits & Features

• Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű technológia, mely érzékeli és figyelembe 
veszi a töltet nagyságát
• Habérzékelő öblítési rendszer
• Késleltetett indítás opció
• Kiegyensúlyozó automatika
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, Rapid 20 
min,  öblítés,  centrifuga/szivattyúzás, Anti-Allergy Vapour,  takaró,  selyem,  
gyapjú,  sportruha,  kültéri ruházat,  farmer, Business Shirts, Tisztító program, 
Antiallergén, Bed Linen, Törülköző mosás,  függöny,  polár program, 
Munkaruha,  mikroszálas anyag,  babaprogram
• Gyerekzár
• Vízelárasztás elleni védelem
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Mosási kapacitás: 8 kgkg
• Max. centrifuga fordulatszám (ford./perc): 1400 ford/perc
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Márkanév Electrolux
Modellnév EW6F348SA
Energiaosztály A+++-30%
Mosási kapacitás (kg) 8 kg
Centrifuga max. (ford./perc) 1400
Motor ÖkoInverter
Kijelzés közepes LED kijelző

Programok

Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő 
mosás, Rapid 20 min,  öblítés,  

centrifuga/szivattyúzás, Anti-Allergy 
Vapour,  takaró,  selyem,  gyapjú,  
sportruha,  kültéri ruházat,  farmer, 
Business Shirts, Tisztító program, 
Antiallergén, Bed Linen, Törülköző 
mosás,  függöny,  polár program, 
Munkaruha,  mikroszálas anyag,  

babaprogram
Szenzorok átfolyásmérő
Woolmark minősítés Woolmark Blue + Ariel tanúsítvány
Belső világítás nincs
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) , 1.8

Mosási zajszint (dBA) 51
Centrifuga zajszint (dBA) 75
Nettó súly (kg) 76.5
 Magasság (mm)  850
Szélesség (mm)  600
Mélység (mm) 660

Product Specification
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