
EW7W368SI Front loaded WD

Tiszta és száraz ruhák egyetlen ciklussal

A csendes működésű és a ruhaneműket egyetlen,
szárazból szárazra ciklus alatt megtisztító PerfectCare
700 beépíthető mosó-szárítógép tökéletesen
illeszkedik az otthoni készülékekhez. A DualCare
rendszer érzékeli a szövet típusát és tömegét, majd a

Válassza alacsony zajszintű mosó-
szárítógépünket, és élvezze a zavartalan otthoni
Az Electrolux mosó-szárítógépek kifejlesztésekor
különös hangsúlyt fektettek a csendes működésre.
Ennek köszönhetően a folyamatban lévő ciklus
egyáltalán nem zavarja meg a nyugodt és kellemes
környezetet.

Személyre szabott tisztítási eredmény a SensiCare rendszerrel

A SensiCare rendszer leméri az egyes töltetek súlyát és automatikusan
hozzáigazítja a ciklus hosszát, hogy a ruhák pontosan a megfelelő ideig
legyenek a mosógépben. A túlmosás megakadályozásával biztosítja, hogy a
ruhadarabok hosszabb ideig megőrizzék megjelenésüket és érzetüket.

More Benefits :
A SteamCare funkció csökkenti a gyűrődéseket, míg a FreshScent
technológia felfrissíti ruháit.

•

A DualCare rendszerünk az aktuális töltethez igazítja a hőmérsékletet és a
dobmozgást

•

A Non-Stop 60 perces program egy óra alatt tisztává varázsolja ruháit.•

Features :

Teljesen beépíthető mosó-szárítógép•
Kondenzációs szárítógép: a szárításkor
keletkező párát egy kondenztartályba
vezeti el, így nincs szükség
légkivezetésre.

•

Késleltetett indítás opció•
Habérzékelő öblítési rendszer•
Kiegyensúlyozó centrifuga•
Gyapjúmosás program•
Programok: Be/Ki, pamut, pamut
gazdaságos, műszál, kímélő mosás,
Wool Plus gyapjúprogram, FreshScent
gőzölés, centrifuga/szivattyúzás,
öblítés, Tisztító program, anti-allergén,
Sportruha, kültéri ruházat, farmer, One
Go 1 óra

•

Vízelárasztás elleni védelem•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 8 kg•
Szárítási kapacitás: 4 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1600

•

AutoDry - Automata szárítás•
Gyerekzár•
Idővezérelt szárítás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EW7W368SI•
Energiaosztály : A•
Szárítási technológia : kondenzációs•
Max. ruhatöltet (kg) : 8•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 4•
Kijelző típusa : Medium LED•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Wool Plus gyapjúprogram, FreshScent gőzölés,
centrifuga/szivattyúzás, öblítés, Tisztító program, anti-allergén,
Sportruha, kültéri ruházat, farmer, One Go 1 óra

•

Motor : ÖkoInverter•
Dob kialakítása : Protex szövetkímélő•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Mosási zajszint (dBA) : 46•
Centr. zajszint (dBA) : 70•
Szárítási zajszint : 52•
 Magasság (mm) : 819•
Szélesség (mm) : 596•
 Max. mélység (mm) : 544•
Mélység (mm) : 540•

Product Description :
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