
EWF1487HDW2 Front loaded WM

Ha igazán szereti, gőzölje ki!

A professzionális gőztechnikát alkalmazó SteamCare
mosógépek kisimítják és felfrissítik ruhái. A Woolmark
Blue minősítés garantálja a legfinomabb
gondoskodást a kedvenc, csak kézzel mosható
holmijai számára is.

Egy mosógép, mely a vasalásban is segít!

Frissítse fel és tegye gyűrődésmentessé ruhaneműit a
gőz természetes hatásával! Egyetlen gombnyomás,
és ruhái megújulnak: a gőz puhává, simává és friss
illatúvá teszi őket.

Töltethez igazítva – optimális ápolás a
ruhaneműnek
A készülék intelligens vezérlése automatikusan
hozzáigazítja a mosási üzemmódot a behelyezett
ruhamennyiséghez. Így a ruhák soha nem lesznek
„túlmosva”, hanem a számukra legmegfelelőbb
kezelést biztosító idő-, víz- és energiamennyiséget

More Benefits :
TimeManager® funkció - a mosógép igazodjon Önhöz, és ne fordítva!•

Ruhatisztítás némán és hatékonyan az inverteres motor segítségével•

A speciális mintázatú dob vigyáz ruháira mosás közben•

Features :

Nagy LCD-kijelző•
Inverter motor - hatékonyabb és
nagyon csendes működés

•

Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű
technológia, mely érzékeli és
figyelembe veszi a töltet nagyságát

•

Habérzékelő öblítési rendszer•
Késleltetett indítás opció•
Kiegyensúlyozó automatika•
Mosási programok: Be/Ki, pamut,
pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Gyapjú Plus, farmerprogram,
öblítés, centrifuga/szivattyúzás,
paplanmosás, kímélő sport, gyors,
frissítő gőz, műszál gőz, pamut gőz

•

Gyerekzár•
Vizelárasztás elleni védelem Aqua
Control bejövő csővel

•

Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 8 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400

•

* 10 % -kal kevesebb energia
fogyasztás mint egy A +++
energiosztályú mosogépnek (EEI46,
EU szabályzat 1061/2010)

•

Folyékony mosószer adagoló•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EWF1487HDW2•
Termékkód (PNC) : 914 533 719•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Max. ruhatöltet (kg) : 8•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1400•
Motor : inverter•
Kijelzés : nagy LCD•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Gyapjú Plus, farmerprogram, öblítés,
centrifuga/szivattyúzás, paplanmosás, kímélő sport, gyors, frissítő
gőz, műszál gőz, pamut gőz

•

Szenzorok : Auto-Off, átfolyásmérő•
Woolmark minősítés : Woolmark blue•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : Aqua Control•
Mosási zajszint (dBA) : 51•
Centrifuga zajszint (dBA) : 75•
Nettó súly (kg) : 76.5•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 605•
 Max. mélység (mm) : 639•

Product Description :

Energiatakarékos
mosógép inverter
motorral, gőzfunkciókkal
és WoolmarkBlue
minősítéssel


