
Csendes mosógép
Az Electrolux mosógépek fejlesztésekor külön hangsúlyt fektettek a csendes 
működésre, hogy a mosás ne zavarja a nyugodt és kellemes környezetet.

Igazítsa napirendjéhez a mosási programot
A TimeManager® funkcióval a program pontosan akkor ér véget, amikor az 
Önnek a legmegfelelőbb.

Hétköznapi ruhák, gondosan mosva
Az érzékelők az idő, valamint az energia- és a 
vízfelhasználás csökkentése érdekében egy percen 
belül automatikusan hozzáigazítják a töltet méretéhez a 
program beállításait. Így a legkisebb töltetek mosása 
sem húzódik el, a ruhadarabok pedig megőrzik 
formájukat és tapintásukat. Garantáltan csökkenti

SoftPlus: puhaság és friss illat
A SoftPlus funkció gondoskodik róla, hogy a gépben a 
ruhák egyenletesen oszoljanak el az utolsó öblítés 
előtt, és megfelelően nedvesek legyenek. Így amikor az 
öblítő a dobba kerül, eljut minden szövetszálhoz. Ettől 
lesznek a ruhák simogatóan puhák.

Harmadával kevesebb gyűrődés a SteamCare 
technológiával
A SteamCare technológia minden programot egy gőzös 
ciklussal zár, ily módon egyharmadával csökkenthetők 
a gyűrődések. AÍgy biztosan kevesebbet kell majd 
vasalnia.

SteamCare: kevesebb gyűrődés
A kivételesen csendes beépíthető mosógép tökéletesen illeszkedik akár egy 
konyhába is. A mosás végén alkalmazott gőz ciklus, egyharmadával csökkenti 
a gyűrődéseket. Így garantáltan kevesebbet kell vasalnia.

Product Benefits & Features

• TimeManager funkció
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Gyerekzár
• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, antiallergén 
program, FreshScent gőzölés,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés,  takaró, 
Gyorsmosás (14 perc),  sportruha,  kültéri ruházat,  farmer, Gyapjú / selyem
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Mosási kapacitás (kg) 7 kg
Motor típus univerzális
Kijelzés kis LED kijelző
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Belső világítás nincs
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 68.5

 Magasság (mm)  819
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 553
Kábelhossz (m) 145

Gomb funkciók
be/ki, Temp Selection,  centrifuga 

fordulatszám,  előmosás, kímélő, extra 
gőz,  késleltetett indítás,  időbeállítás, 

start/törlés,  késleltetett indítás
Ajtó színe Fehér
Mélység, nyitott ajtóval (mm) 945
WIFI kapcsolat Nem
Energiaosztály (mosás ciklus) D
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 69

Súlyozott vízfogyasztás(l) 41
Eco 40-60 program időtartama 3:20
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1351
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték A
Zajszint dB(A) 72
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53.3

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

54
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