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Ruhatára az eredeti szépségében ragyog

A korszerű PerfectCare 800 mosógép és az UltraCare System maximálisan
aktiválja a mosószert és az öblítőszert, még mielőtt az a ruhákhoz érne. Gyors
és kíméletes felfrissülés, maximális tisztaság ruhatára számára.

A hosszabb élettartam titka

Az UltraCare System előkeveri a mosószert a gyors
és alapos tisztítás érdekében. Az előkevert öblítőszer
az elemi rostokhoz is eljutva alapos ápolást és
védelmet biztosít.

59 perc alatt tökéletes ápolás

Az UltraWash program fokozott tisztítóerőt és
nagyobb gondoskodást nyújt alig 1 óra alatt*, a
hatékonyság legcsekélyebb módosulása nélkül. Ruhái
hosszabb ideig megőrzik eredeti minőségüket. *Ariel
mosópárnák használatával.

More Benefits :
A ciklusok beállítását a készülék automatikusan, a töltet méretének
megfelelően végzi, így a ruhaneműt soha nem mossa túl.

•

A mosást záró gőzciklus kisimítja a ruhaszövet elemi szálait, így a ruha újból
határozott formát kap.

•

Illatosító és gőz kombinációja a finom holmi felfrissítéséhez – nincs szükség a
teljes tisztítási ciklusra.

•

Features :

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

•

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

•

Mosási programok: Be/Ki, pamut,
pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, utcai ruhák, FreshScent
gőzölés, centrifuga/szivattyúzás,
öblítés, paplanmosás, gyors, Outdoor
program, farmer, UltraWash, Gyapjú /
Selyem

•

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

•

http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
FLV/HMEEWM12UV111002.flv

•

Folyékony mosószer adagoló•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EW8F248B•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++-50%•
Max. ruhatöltet (kg) : 8•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1400•
Motor : ÖkoInverter•
Kijelzés : nagy LCD kijelző•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, utcai ruhák, FreshScent gőzölés, centrifuga/szivattyúzás,
öblítés, paplanmosás, gyors, Outdoor program, farmer,
UltraWash, Gyapjú / Selyem

•

Szenzorok : átfolyásmérő, ProSense•
Woolmark minősítés : Woolmark Green + Ariel tanúsítvány•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : standard•
Mosási zajszint (dBA) : 51•
Centrifuga zajszint (dBA) : 75•
Nettó súly (kg) : 71.5•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 572•
 Max. mélység (mm) : 600•

Product Description :
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