EW7F249S Front loaded WM
Tökéletes simaság, egyetlen művelettel
A PerfectCare 700 mosógépekben alkalmazott
innovatív SteamCare System technológia
használatával minden mosás kíméletes gőzkezeléssel
fejeződik be, így a gyűrődések egyharmaddal
csökkenthetők. Ennek köszönhetően a sima ruhák

Simább ruhák a gőz erejével
SteamCare technológiánk minden mosási programot
gőzciklussal zár, ily módon harmadára csökkentve a
gyűrődéseket. A sima ruhák többé már nem csupán
forró vasaló használatával érhetők el.

Frissesség az illatok erejével
FreshScent rendszerünk a friss illatot kíméletes
gőzzel kombinálva új életet ad ruhatárának. Ily módon
a frissen mosott ruhák utánozhatatlan érzésében lehet
része, egy komplett ciklus lefuttatása nélkül.

More Benefits :
• A ciklusok beállítását a készülék automatikusan, a töltet méretének
megfelelően végzi, így a ruhaneműt soha nem mossa túl.
• A kezelés a töltet minden szövetrostjához elér, és alaposan megtisztítja
azokat a puhaság és a friss illat elérése érdekében.
• Lelje örömét a mosásban, amely időt és pénzt takarít meg önnek.

Features :

Technical Specs :

• 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, Gyapjú gőzölés, FreshScent
gőzölés, centrifuga/szivattyúzás,
öblítés, paplanmosás, gyors, sportruha,
kültéri ruházat, farmer, Gyapjú /
Selyem
•Gyerekzár
•Vízelárasztás elleni védelem
•Görgők, lábak: 4 állítható láb
•Mosási kapacitás: 9 kg
•Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
FLV/HMEEWM12UV111002.flv
•Folyékony mosószer adagoló

• Márkanév : Electrolux
•Modellnév : EW7F249S
•Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-30%
•Max. ruhatöltet (kg) : 9
•Centrifuga max. (ford./perc) : 1400
•Motor : ÖkoInverter
•Kijelzés : nagy LCD kijelző
•Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Gyapjú gőzölés, FreshScent gőzölés,
centrifuga/szivattyúzás, öblítés, paplanmosás, gyors, sportruha,
kültéri ruházat, farmer, Gyapjú / Selyem
•Szenzorok : átfolyásmérő, Sensicare
•Woolmark minősítés : Woolmark Blue + Ariel tanúsítvány
•Belső világítás : nincs
•Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló
•Bejövő vízcső védelme : standard
•Mosási zajszint (dBA) : 51
•Centrifuga zajszint (dBA) : 75
•Nettó súly (kg) : 78.5
• Magasság (mm) : 850
•Szélesség (mm) : 600
•Mélység (mm) : 631
• Max. mélység (mm) : 660

Product Description :

EW7F249S Front loaded WM

