
Igazítsa saját időbeosztásához a mosást - nem pedig fordítva
Igazítsa a mosást saját időbeosztásához! A TimeManager® funkcióval 
beállíthatja a mosóprogram hosszát, így az akkor jár le, amikor Ön szeretné.

Mosás és szárítás egy órán belül
A DualCare™ 60 perces mosási és szárítási programja tökéletes segítség a 
munka utáni mosásban – vagy bármikor, amikor sietnünk kell. Mivel 
mindössze egy óra alatt mindennel végez, sok időt és energiát takarít meg 
Önnek.

Fedezze fel a gőz erejét!
A ruhatisztító szalonok gőz használatával simítják ki az 
elemi szálakat és távolítják el a gyűrődést. Gőz 
programunk ugyanezt a lehetőséget kínálja az Ön 
otthonában, semlegesítve a szagokat és megkönnyítve 
a vasalást. Így Önnek kevesebb időt és energiát kell 
ruháira áldoznia. 

Testreszabott szárítási ciklus
Csak tegye be a szennyest, és a többit bízza a 
DualCare™-re! Az OptiSense technológia 
automatikusan érzékeli a ruhanemű mennyiségét, és 
kiszámítja az ennek megfelelően szükséges víz- és 
energiafelhasználást. Így nem számít, mit kell mosnia, 
mindig biztos lehet a legmegfelelőbb program

Egy gondoskodó gép
A DualCare™ System emellett arról is gondoskodik, 
hogy a legfinomabb, egyébként csak kézzel mosható 
ruhaneműk is a leggyengédebb ápolást kapják. A finom 
programoknak és az alacsonyabb szárítási 
hőmérsékletnek köszönhetőne mindez nemcsak 
látható, hanem tapintható különbséget is eredményez. 

Dupla gondoskodás - feleakkora helyen
Az Electrolux DualCare™ mosó- és szárítógéppel minden ruhanemű egy 
menetben mosható és szárítható. Mivel beállításai mindenfajta textíliához 
felkínálják a megfelelő programot - még gyapjúhoz és más kényes 
anyagokhoz is -, a rendszeres gépi mosás és szárítás sem tesz bennük kárt.

Product Benefits & Features

• Szabadonálló mosó-szárítógép
• Kondenzációs szárítógép: a szárításkor keletkező párát egy 
kondenztartályba vezeti el, így nincs szükség légkivezetésre.
• Inverter motor - hatékonyabb és nagyon csendes működés
• Habérzékelő öblítési rendszer
• Selyemprogram - gyengéd mosás és centrifugálás
• Gyapjúmosás program
• Programok:  selyem, gyapjú,  takaró,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés,  
gyapjú szárítás, műszál szárítás,  pamut szárítás, frissítő gőz, Eco 40-60,  
pamut, 60 perc,  műszál,  kímélő mosás
• Vízelárasztás elleni védelem
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Gyerekzár
• Idővezérelt szárítás

Mosó-szárítógép
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Modellnév EWWN1685W
Szárítási technológia kondenzációs szárítás
Mosási kapacitás (kg) 8 kg
WIFI kapcsolat Nem
Kijelző típusa BF medium

Programok

 selyem, gyapjú,  takaró,  
centrifuga/szivattyúzás,  öblítés,  
gyapjú szárítás, műszál szárítás,  

pamut szárítás, frissítő gőz, Eco 40-
60,  pamut, 60 perc,  műszál,  kímélő 

mosás
Motor típus inverter
Dob kialakítása Protex szövetkímélő
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Kábelhossz (m) 1.8

Woolmark minősítés Woolmark Blue + WoolCare 
Ariel/Lenor

 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
Mélység (mm) 534
Mélység (mm) 557
Energiaosztály (teljes működési ciklus) E
Energiaosztály (mosás ciklus) D

E20 Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - teljes működési ciklus (kWh) 266

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus - mosási ciklus (kWh) 0.725

Max. ruhatöltet (kg) 4
Súlyozott vízfogyasztás/ ciklus - teljes 
működési ciklus (l) 60

Súlyozott vízfogyasztás/ciklus - Eco 
40-60 mosó programban (l) 45

Eco 40-60 program időtartama - teljes 
működési ciklus 6:15

Eco 40-60 program időtartama 3:30
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 76
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1551
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 52.7

Max. hőmérséklet (névleges mosási 
kapacitás) 41

Max. hőmérséklet (fél mosási töltet) 37

Product Specification
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