
EW9W249W Front loaded WD

Az Ön ruhatára. Kimosva, megszárítva, használatra készen

A Washer Dryer 900 mosógépben biztonsággal moshatja és száríthatja ruháit,
készüljenek azok akár selyemből vagy pehelyből. A hőszivattyús DelicateCare
rendszer minden ruhaanyaghoz beállítja az alacsony hőmérséklet és a
dobmozgás ideális egyensúlyát. Még a selyem ruhaneműi is 50%-kal kevesebb
gyűrődéssel kerülnek elő a gépből!

Testreszabott ciklusok, igény szerinti kezelés

A DelicateCare rendszer a hőmérsékletet és a dob
mozgását a szövet alapján állítja be a legmegfelelőbb
kezelés érdekében. Így a ruhadarabok megőrzik
tulajdonságaikat. 

Szövetek a gőz frissességével

SteamCare programunk gőz segítségével regenerálja
ruháit, csökkenti a gyűrődéseket és minimalizálja a
vasalási igényt. Hogy ruhái hosszabb ideig
megőrizzék formájukat és mintázatukat. Sőt, az
illatanyagokat kíméletes gőzzel kombináló FreshScent

More Benefits :
A SensiCare rendszer az aktuális töltet méretének megfelelően állítja be a
ciklus hosszát.

•

A PerfectCare WD900 minden beépített mosási programhoz kínál szárítási
opciót is.

•

A PerfectCare 900 kevesebb energiát használ fel a ruhák hatékony
mosásához és szárításához.

•

Features :

Szabadonálló mosó-szárítógép•
Késleltetett indítás opció•
Habérzékelő öblítési rendszer•
Kiegyensúlyozó centrifuga•
Kézimosás program•
Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás

•

Gyapjúmosás program•
Programok: pamut, pamut gazdaságos,
műszál, 3 óra / 3 kg, kímélő mosás,
selyem, gyapjú/kézimosás, kültéri
ruházat, FreshScent gőzölés, öblítés

•

Vízelárasztás elleni védelem•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 9 kg•
Szárítási kapacitás: 6 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400

•

AutoDry - Automata szárítás•
Gyerekzár•
Idővezérelt szárítás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EW9W249W•
Energiaosztály : A•
Szárítási technológia : hőszivattyús szárítás•
Max. ruhatöltet (kg) : 9•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 6•
Kijelző típusa : közepes LCD•
Programok : pamut, pamut gazdaságos, műszál, 3 óra / 3 kg,
kímélő mosás, selyem, gyapjú/kézimosás, kültéri ruházat,
FreshScent gőzölés, öblítés

•

Motor : ÖkoInverter•
Dob kialakítása : Protex szövetkímélő•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Woolmark minősítés : Woolmark Blue•
Mosási zajszint (dBA) : 51•
Centr. zajszint (dBA) : 75•
Szárítási zajszint : 66•
 Magasság (mm) : 870•
Szélesség (mm) : 600•
 Max. mélység (mm) : 660•
Mélység (mm) : 630•

Product Description :


