
UltraWash&Dry - a mindennapokhoz
Az UltraWash&Dry a töltet mennyiségéhez igazítja az időt és az 
energiafelhasználást is minden mosás és szárítás alkalmával. A mosási ciklus 
59 perces és 30°C-on tisztít. Kímélő gondoskodás  mindennapi ruhaneműinek 
5 kg-ig, legyen az pamut vagy műszál. 

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. 

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.

A hosszabb élettartam titka: UltraCare
Az UltraCare technológia előzetesen feloldja vízben a 
mosószert és az öblítőszert, még mielőtt az a ruhákhoz 
érne. Az előkevert öblítőszer a legkisebb szövetszálhoz 
is eljutva, kíméletesebb mosást garantál. Gyorsabb és 
kíméletesebb, maximális tisztaság teljes ruhatára 
számára. 

Gyorsabb és kíméletesebb tisztítás teljes ruhatára számára. 
Az UltraCare technológia előzetesen feloldja vízben a mosószert és az 
öblítőszert, még mielőtt az a ruhákhoz érne. Az előkevert öblítőszer a 
legkisebb szövetszálhoz is eljutva, kíméletesebb mosást garantál. Gyorsabb 
és kíméletesebb, maximális tisztaság teljes ruhatára számára.

Product Benefits & Features

• Szabadonálló mosó-szárítógép
• Kondenzációs szárítógép: a szárításkor keletkező párát egy 
kondenztartályba vezeti el, így nincs szükség légkivezetésre.
• Habérzékelő öblítési rendszer
• Gyapjúmosás program
• Programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás,  gyapjú, 
FreshScent gőzölés,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, tisztító program, 
sportruházat,  kültéri ruházat,  farmer, UltraWash&Dry, 1 óra / 1 kg
• Vízelárasztás elleni védelem
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• AutoDry - Automata szárítás
• Gyerekzár
• Idővezérelt szárítás
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Márkanév Electrolux
Modellnév EW8WN261B
Szárítási technológia kondenzációs szárítás
Mosási kapacitás (kg) 10 kg
Kijelző típusa nagy LED kijelző

Programok

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

centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, 
tisztító program, sportruházat,  kültéri 

ruházat,  farmer, UltraWash&Dry, 1 óra 
/ 1 kg

Motor típus ÖkoInverter
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Kábelhossz (m) 1.8
Woolmark minősítés Woolmark Blue
 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
Mélység (mm) 636
Mélység (mm) 658
Energiaosztály (teljes működési ciklus) E
Energiaosztály (mosás ciklus) A

E20 Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - teljes működési ciklus (kWh) 356

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - mosási ciklus (kWh) 0.512

Max. ruhatöltet (kg) 6
Súlyozott vízfogyasztás/ ciklus - teljes 
működési ciklus (l) 70

Súlyozott vízfogyasztás/ciklus - Eco 
40-60 mosó programban (l) 47

Eco 40-60 program időtartama - teljes 
működési ciklus 7:55

Eco 40-60 program időtartama 3:50
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 76
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1551
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 52.9

Product Specification

PerfectCare 800 Mosó-szárítógép gőzprogrammal

EW8WN261B

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1707432?signature=f72dd51795fa4a4ec4d8448abee39b8cb0774cdf536e4db09db65f2e443de88b

