
Fesztelen elegancia egy pillanat alatt
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.

AutoDose - automatikus mosószeradagolás
Elég egyszer feltölteni a tartályokat, akár 20 mosásra 
elegendő mosószerrel és öblítővel. Az AutoDose 
érzékelői a töltethez mérten pontosan kiszámítják a 
szükséges mosószer és az öblítő mennyiségét, így a 
ruhák hosszabb ideig megőrzik újszerű állapotukat. A 
mosószer túladagolása roncsolja a

MyElectrolux alkalmazás
A MyElectrolux alkalmazással távolról is vezérelheti 
mosógépét. A ruhaápolási útmutató segít Önnek 
megtalálni a megfelelő mosási programot, aminek a 
beállításait elküldheti közvetlenül a mosógépre is.

UltraWash program: tiszta ruhák 59 perc alatt
59 perces mosási program átlagosan szennyezett, 
hétköznapi ruhákhoz. Kevesebb energiát fogyaszt, 
mivel alacsony, 30°C-os hőmérsékleten moss. 
Ruhaneműi így tovább megőrzik eredeti minőségüket.

Kíméletes a ruhákhoz és a környezethez
Az Ultrawash program kíméletes a ruhaneműhöz és a környezethez egyaránt. 
Az alacsony, 30°C hőmérsékelten való mosással megvédheti ruhaneműit és 
30% energiát takaríthat meg a 40°C-os pamutprogramhoz képest.

Product Benefits & Features

• Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű technológia, mely érzékeli és figyelembe 
veszi a töltet nagyságát
• Habérzékelő öblítési rendszer
• Kiegyensúlyozó automatika
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Mosási programok:  Be/Ki, Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, 
Kasmír gőzölés, FreshScent gőzölés,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés,  
takaró, Rapid 20 min,  kültéri ruházat,  farmer, UltraWash, Gyapjú / selyem, 
Business Shirts, Tisztító program, Antiallergén, Bed Linen, Törülköző mosás,  
függöny,  polár program,  sportruha,  mikroszálas anyag,  babaprogram
• Gyerekzár
• Vízelárasztás elleni védelem
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Mosási kapacitás: 9 kgkg
• Max. centrifuga fordulatszám (ford./perc): 1600
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Márkanév Electrolux
Modellnév EW8F169SA
Energiaosztály A+++-50%
Mosási kapacitás (kg) 9 kg
Centrifuga max. (ford./perc) 1600
Motor ÖkoInverter
Kijelzés nagy LCD kijelző

Programok

 Be/Ki, Eco 40-60,  pamut,  műszál,  
kímélő mosás, Kasmír gőzölés, 

FreshScent gőzölés,  
centrifuga/szivattyúzás,  öblítés,  

takaró, Rapid 20 min,  kültéri ruházat,  
farmer, UltraWash, Gyapjú / selyem, 

Business Shirts, Tisztító program, 
Antiallergén, Bed Linen, Törülköző 
mosás,  függöny,  polár program,  
sportruha,  mikroszálas anyag,  

babaprogram
Szenzorok  átfolyásmérő, ProSense
Woolmark minősítés Woolmark Green + Ariel tanúsítvány
Belső világítás nincs
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m) , 1.8

Mosási zajszint (dBA) 47
Centrifuga zajszint (dBA) 75
Nettó súly (kg) 80.5
 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
Mélység (mm) 636

Product Specification
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