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Tökéletes simaság, egyetlen művelettel

A csendes működésű és sima végeredményt nyújtó
Electrolux PerfectCare 700 beépíthető mosógép
tökéletesen illeszkedik az otthoni készülékekhez. A
mosási ciklusok végén lágy gőzfröccsöt alkalmazó
SteamCare rendszer egyharmadával csökkenti a

Simább végeredményt nyújtó SteamCare technológia

SteamCare rendszer minden mosási programot gőzciklussal zár, ily módon
egyharmadával csökkenti a gyűrődéseket. A sima ruhák többé már nem
csupán forró vasaló használatával érhetők el.

A SensiCare megóvja a mindennapos viseletet

Az érzékelők a működési idő, valamint az energia- és
a vízfelhasználás csökkentése érdekében egy percen
belül automatikusan hozzáigazítják a töltet méretéhez
a ciklus különböző beállításait. Ennélfogva még a
legkisebb töltetek mosása sem húzódik el túlságosan

More Benefits :
A töltet minden szövetrostjához elér, és öblítőt alkalmazva alaposan
megtisztítja azokat.

•

A TimeManager® funkcióval a napirendjéhez igazíthatja a mosási programot.•

Csendes működésű mosógépünk nem zavarja meg otthona nyugalmát.•

Features :

Teljesen beépíthető mosógép, melyet
akár konyhájába is könnyedén
beépíthet

•

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, anti-allergén, FreshScent
gőzölés, centrifuga/szivattyúzás,
öblítés, paplanmosás, 14 min wash,
sportruha, kültéri ruházat, farmer,
Gyapjú / Selyem

•

Gyerekzár•
Vízelárasztás elleni védelem•
Vízelárasztás elleni védelem Aqua
Control szenzorral

•

Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 7 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400

•

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

•

Folyékony mosószer adagoló•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EW7F447WI•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Max. ruhatöltet (kg) : 7•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1400•
Motor : univerzális•
Kijelzés : lis LED kijelző•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, anti-allergén, FreshScent gőzölés,
centrifuga/szivattyúzás, öblítés, paplanmosás, 14 min wash,
sportruha, kültéri ruházat, farmer, Gyapjú / Selyem

•

Szenzorok : Sensicare, átfolyásmérő, Aqua control szenzor•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : standard•
Mosási zajszint (dBA) : 54•
Centrifuga zajszint (dBA) : 72•
Nettó súly (kg) : 68.5•
 Magasság (mm) : 819•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 540•
 Max. mélység (mm) : 553•

Product Description :
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