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Mindennapos ruházat kímélő mosással

A SensiCare rendszerű PerfectCare 600 kompakt mosógépünk a mosóprogram
időtartamát a ruhanemű súlyához igazítja, így kevesebb energiát és vizet
fogyaszt, valamint megakadályozza a ruhák túlmosását. Így a legkisebb adag is
gazdaságosan mosható, kompakt kivitelének köszönhetően pedig rendkívül
helytakarékos, de nem a kapacitás vagy a hatékonyság kárára.

Testreszabott gondoskodás rövidebb idő alatt

A SensiCare rendszer a töltethez igazodik, hogy
megóvja a ruhadarabokat a túlzottan hosszú
mosástól. Biztosítja, hogy a darabok hosszabb ideig
megtartsák megjelenésüket és tapintásukat.

Kedvenc ruhája 20 perc alatt újra tiszta lehet

Ezzel a mosógéppel kevesebb vészhelyzet adódik
ruhatárában. A Mini program segítségével ugyanis 20
perc alatt kimoshatja az enyhén szennyezett ruhákat.

More Benefits :
Késleltetett indítás – a program indítását akár 20 órával is kitolhatja•

A kompakt mosógépek tökéletes hatékonysággal dolgoznak, és közben helyet
takarítanak meg otthonában.

•

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: Be/Ki, pamut,
pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Wool Plus gyapjúprogram,
selyem, paplanmosás, öblítés,
szivattyúzás, centrifuga,
farmerprogram, függöny, frissítés,
gyorsmosás

•

Gyerekzár•
Vízelárasztás elleni védelem•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 6 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1200

•

http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
FLV/HMEEWM12UV111002.flv

•

Folyékony mosószer adagoló•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EW6S526W•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Max. ruhatöltet (kg) : 6•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1200•
Motor : univerzális•
Kijelzés : LED kijelző•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Wool Plus gyapjúprogram, selyem, paplanmosás, öblítés,
szivattyúzás, centrifuga, farmerprogram, függöny, frissítés,
gyorsmosás

•

Szenzorok : nincs•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : standard•
Mosási zajszint (dBA) : 58•
Centrifuga zajszint (dBA) : 77•
Nettó súly (kg) : 57.5•
 Magasság (mm) : 845•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 380•
 Max. mélység (mm) : 415•

Product Description :
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