
Wash&Dry program
A Wash&Dry program egyetlen gombnyomásra maximális gondoskodást nyújt 
ruháinak. A ciklus egyetlen összehangolt folyamattal újjávarázsolja a ruhatárát 
- ha viszont igazi rugalmasságra vágyik, válassza a külön mosási és szárítási 
ciklust.

Tiszta és száraz ruha 1 óra alatt
Non-Stop 60-Minute program mindössze 1 óra alatt képes kimosni és 
megszárítani kisebb tölteteket. Így ruhái gyorsan tiszták és szárazak lesznek, 
amikor csak szükség van rájuk.

Harmadával kevesebb gyűrődés a SteamCare 
technológiával
A SteamCare technológia minden mosást egy gőzös 
ciklussal fejez be, így a gyűrődések egyharmaddal 
csökkenthetők. Így biztosan kevesebbet kell majd 
vasalnia. A FreshScent program egy kis illatot kever a 
frissítő gőzhöz. 

A SensiCare rendszer a program hosszát a töltet 
mennyiségéhez igazítja.
Az érzékelők az idő, valamint az energia- és a 
vízfelhasználás csökkentése érdekében egy percen 
belül automatikusan hozzáigazítják a töltet méretéhez a 
program beállításait. Ez azt jelenti, hogy a ruhák sosem 
lesznek túlmosva és egy ruhaneműt sem kell kivennie 
mosás és szárítás között. 

DualCare: a töltethez igazítja a hőmérsékletet és a 
dobmozgást
Automatikusan a szövettípushoz és a töltet súlyához 
igazítja a ciklus paramétereit, hogy a ruhák ápolása 
pontosan a megfelelő hőmérsékleten és optimális 
dobmozgással történjen. Mosás és szárítás egyetlen 
összehangolt folyamatban, hogy minden egyes 
ruhadarab hosszú ideig megőrizze minőségét. 

Mosás és szárítás egy programmal
Mosás és szárítás egyetlen összehangolt folyamatban, a mosandó ruhához 
igazodva,  hogy minden ruhadarab hosszú ideig megőrizze minőségét. 

Product Benefits & Features

• Szabadonálló 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: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás,  gyapjú, 
FreshScent gőzölés,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, Tisztító program, 
antiallergén program, Sport Wear,  kültéri ruházat,  farmer, One Go 1 óra,  
Be/Ki
• Vízelárasztás elleni védelem
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Mosási kapacitás: 8 kgkg
• Szárítási kapacitás: 4,0 kg
• Max. centrifuga fordulatszám (ford./perc): 1600
• AutoDry - Automata szárítás
• Gyerekzár
• Idővezérelt szárítás
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Márkanév Electrolux
Modellnév EW7W4684W
Energiaosztály A
Szárítási technológia kondenzációs szárítás,
Mosási kapacitás (kg) 8 kg
Szárítási kapacitás 4,0
Kijelző típusa kis LCD kijelző

Programok

Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő 
mosás,  gyapjú, FreshScent gőzölés,  

centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, 
Tisztító program, antiallergén 

program, Sport Wear,  kültéri ruházat,  
farmer, One Go 1 óra,  Be/Ki

Motor típus ÖkoInverter
Dob kialakítása Protex szövetkímélő
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Kábelhossz (m) , 1.8
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Mosási zajszint (dBA) 51
Centr. zajszint (dBA) 76
Szárítási zajszint 60
 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
Mélység (mm) 551

Mélység (mm) 573

Product Specification
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