
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.

TimeManager: rövidítse le a program hosszát
A TimeManager opció segítségével az egyes 
programok hosszát akár 50%-al is lerövidítheti.

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

Rövidebb idő, kevesebb energia- és vízfelhasználás
A SensiCare rendszer a mosás első percében 
meghatározza a mosási időt, valamint az energia- és 
vízfelhasználást. A legkisebb töltet esetén is optimális 
lesz a fogyasztás, és ezzel a ruhákat is kíméli a 
készülék. 

SensiCare: testreszabott gondoskodás rövidebb idő alatt
A SensiCare rendszer a töltet nagyságához igazítja a mosás hosszát. Csak 
annyi vizet és energiát használ, ami az adott mennyiséghez feltétlenül 
szükséges. Takarékoskodik az energiával és egyben megóvja a ruhákat, mivel 
minden mosás egyre elhasználtabbá teszi kedvenc darabjainkat.

Product Benefits & Features

• Felültöltős mosógép
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Mosási programok:  Be/Ki, Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, 
Gyorsmosás (14 perc),  öblítés,  centrifuga/szivattyúzás, antiallergén program, 
 babaprogram,  selyem,  gyapjú,  sportruha,  kültéri ruházat,  farmer
• Görgők, lábak: 2 állítható + 2 fix láb
• Vízelárasztás elleni védelem

PerfectCare 600 Felültöltős mosógép

EW6TN5261FH
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Modellnév EW6TN5261FH
Mosási kapacitás (kg) 6 kg
Kijelző típusa Digit display
Motor típus univerzális

Programok

 Be/Ki, Eco 40-60,  pamut,  műszál,  
kímélő mosás, Gyorsmosás (14 perc), 

 öblítés,  centrifuga/szivattyúzás, 
antiallergén program,  babaprogram,  
selyem,  gyapjú,  sportruha,  kültéri 

ruházat,  farmer
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Szenzorok  átfolyásmérő, ProSense
Dobpozícionálás nincs
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) 57

 Magasság (mm)  908
Szélesség (mm)  397
Mélység (mm) 599
Mélység (mm) 599
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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