
EWG147410W Front loaded WM

A programkezdés igazodjon a napirendjéhez, ne
pedig fordítva
Biztos lehet benne, hogy a mosás helyet kap a
napirendjében. Az Időkezelő funkcióval a program
pontosan akkor ér véget, amikor Önnek a
legmegfelelőbb.

A környezettel is törődik, nem csak a ruhákkal

Ezzel a mosógéppel a kívánt nagyszerű
eredményeket kapja, miközben hatékonyan használja
az energiát is. A++ energiabesorolással rendelkezik,
melyet az új EU-irányelvekkel összhangban kapott.

Nagy mosókapacitás, mellyel időt és pénzt
takaríthat meg
Nagy befogadóképességnek köszönhetően ez a
beépíthető mosógép időt és pénzt spórol meg Önnek.

More Benefits :
Késleltetett indítás – a program indítását akár 20 órával is kitolhatja•

Features :

Teljesen beépíthető mosógép, melyet
akár konyhájába is könnyedén
beépíthet

•

Nagy betöltőnyílás•
Közepes LCD-kijelző•
Fuzzy Logic, elektronikus vezérlésű
technológia, mely érzékeli és
figyelembe veszi a töltet nagyságát

•

Habérzékelő öblítési rendszer•
Késleltetett indítás opció•
Kiegyensúlyozó automatika•
Kézimosás program•
Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás

•

Mosási programok: Be/Ki, pamut,
pamut előmosással, műszál, műszál
előmosással, kímélő mosás, centrifuga,
szivattyúzás, öblítés, mix Öko 20,
selyem, kézimosás, gyapjú, pamut
gazdaságos előmosással, pamut
gazdaságos

•

Gyerekzár•
Vizelárasztás elleni védelem Aqua
Control bejövő csővel

•

Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 7 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1400

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EWG147410W•
Termékkód (PNC) : 914 528 133•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A++•
Max. ruhatöltet (kg) : 7•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1400•
Motor : univerzális•
Kijelzés : közepes LCD•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut előmosással, műszál, műszál
előmosással, kímélő mosás, centrifuga, szivattyúzás, öblítés, mix
Öko 20, selyem, kézimosás, gyapjú, pamut gazdaságos
előmosással, pamut gazdaságos

•

Szenzorok : nincs•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : Aqua Control•
Mosási zajszint (dBA) : 56•
Centrifuga zajszint (dBA) : 74•
Nettó súly (kg) : 61.5•
 Magasság (mm) : 820•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 544•
 Max. mélység (mm) : 544•

Product Description :

Teljesen beépíthető
mosógép, melyet akár
konyhájába is
könnyedén beépíthet.


