
Eltávolítja a vírusok és baktériumok több mint 99,99%-át* a ruhákból
A svájci Swissatest Intézet minősítése alapján az Antiallergia +Gőz program 
eltávolítja a vírusok és baktériumok több mint 99,99%-át* a szövetekből. A 
60°C-os, forró vizet és gőzt kombináló program  higiénikusan tisztítja a 
ruhákat.

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.

UniversalDose: hatékonyabb tisztítás a hideg vizes 
és rövid programoknál az univerzális
Az egyedülálló univerzális adagoló fiók 
mosókapszulákhoz készült. Az erős vízsugár lágyítja és 
áttöri a fiókban a kapszulát, így az 60%-kal gyorsabban 
feloldódik, mintha a dobban ázna. A hideg vizes és a 
rövid, 1 órás programoknál is hatékonyabb a 
folteltávolítás, miközben kíméletesebb és

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 mos. 
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 hőmérsékleten való mosással megvédheti ruhaneműit és 
30% energiát takaríthat meg a 40°C-os pamutprogramhoz képest.

Product Benefits & Features

• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Gyerekzár
• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, Gyapjú / 
selyem, FreshScent gőzölés,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, Rapid 20 min,  
kültéri ruházat,  farmer,  takaró, antiallergén program, Ultrawash 59min
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Mosási kapacitás (kg) 9 kg
Motor típus ÖkoInverter
Kijelzés nagy LCD kijelző
Woolmark minősítés Woolmark Green + Ariel tanúsítvány
Belső világítás nincs
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 78.5

 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
Mélység (mm) 658
Kábelhossz (m) 1.8

Gomb funkciók

be/ki, Temp Selection,  centrifuga 
fordulatszám,  előmosás, Stain,  extra 
öblítés, kímélő, extra gőz,  késleltetett 

indítás,  időbeállítás, start/törlés, 
Vortex Pods

Ajtó színe Szürke
Mélység, nyitott ajtóval (mm) 1101
WIFI kapcsolat Igen
Energiaosztály (mosás ciklus) A
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 49

Súlyozott vízfogyasztás(l) 46
Eco 40-60 program időtartama 3:40
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1351
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 75
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53.4

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

54
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