
EW8H259ST Front loaded TD

Teljesen megőrzi az ön stílusát

Biztos lehet benne, hogy ruhadarabjai nagyszerű
megjelenésűek és tapintásúak maradnak a
PerfectCare 800 szárítógép DelicateCare rendszere
révén. A készülék a hőmérsékletet a ruhaneműnek
megfelelően, míg a dob mozgását az adott szövetnek

Testreszabott programok, igény szerinti kezelés

A DelicateCare rendszer a hőmérsékletet és a dob
mozgását a szövet alapján állítja be a legmegfelelőbb
kezelés érdekében. Így a ruhadarabok megtartják
tulajdonságaikat.

Precíz szárítás minden töltethez

A SmartSense rendszer az egyes darabok
páratartalmát érzékeli az adott töltetben. Ez azt jelenti,
hogy minden ruhadarab egyenletesen szárad és nem
melegszik túl az abszolút precíz szárítás eléréséhez.

More Benefits :
Fele olyan magas hőmérsékleten történő szárítás esetén a ruhadarabok
hosszabb ideig tartanak, és nincsenek kitéve a túlmelegedésnek.

•

Az ágyneműhöz és vegyes töltetekhez való speciális programok a ciklust a
dob tartalmának megfelelően állítják be az alapos és egyenletes szárítás

•

A készülék minden töltet páratartalmát megméri, és a szárítás időtartamát úgy
állítja be, hogy a ruhadarabokat megóvja a túlmelegedéstől.

•

Features :

HŐSZIVATTYÚ technológia - akár
40%-os energiamegtakarítás

•

Szenzoros szárítás: a szárítógép
érzékeli a ruhák nedvességszintjét

•

Pamut programok: szekrényszáraz,
szekrényszáraz plusz, extra száraz,
vasaló száraz

•

Műszál programok: szekrényszáraz,
extra száraz, vasaló száraz

•

Egyéb idővezérelt szárítóprogramok•
Kijelző típusa: érintővezérléses LCD•
Késleltetett indítás•
Irányváltó dob - megakadályozza a
ruhák gyűrődését és
összegabalyodását

•

Szárítási szint kijelzés:
gyűrődésmentesítés / vége, lehűtés,
szekrény száraz, szárítás, extra száraz,
vasaló száraz

•

Egyéb kijelzés: kondenztartály, szűrő,
víztartály

•

Kondenz tartály helye és kapacitása:
panel bal oldalán , 5.28 l

•

Lábak, görgők: 4 állítható láb•
Szárítási kapacitás: 9 kg•
Ajtónyitás: baloldali és megfordítható•
Belső LED világítás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EW8H259ST•
Szárítási technológia : hőszivattyús szárítás•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 9•
Zajszint : 65•
Motor : inverter•
Kijelző típusa : érintővezérléses LCD•
 Tartozékok : ürítőcső automata vízleeresztéshez, szárítókosár•
Pamut programok : szekrényszáraz, szekrényszáraz plusz, extra
száraz, vasaló száraz

•

Speciális programok : Ágynemű XL, Pamut ECO, pamut, kímélő,
Farmer, takaró, Mix mosás XL, kültéri sportruha, selyem,
sportruha, műszál, gyapjú

•

Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Belső világítás : LED•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 638•

Product Description :
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