ELECTROLUX EW7W368SI Skalbimo mašina
Įkrova skalbiant: 8 kg
Įkrova džiovinant: 4 kg.
Energijos klasė: A
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: A (max.1600 aps/min)
Įmontuojama skalbimo mašina PerfectCare 700 Electrolux
EW7W368SI su džiovinimo funkcija
Vandens sąnaudos metams (l): 11200 / 23000 (su
džiovinimu)
Energijos sąnaudos metams (kWh): 194 / 1060 (su
džiovinimu)
Didelis LCD ekranas
Inverter™- ilgamžis variklis be anglinių šepetėlių, kurio dėka
užtikrinamos mažos el. sąnaudos bei triukšmingumas, bei
iki 25% pasiekiamas greitesnis skalbimas neprarandant
kokybės
Programų skaičius: 14
„Protex™“ bugnas - audinius tausojantis būgnas
DualCare™ - skalbyklės sistema, leidžianti skalbti ir
džiovinti jautrius audinius, įskaitant tuos, kuriuos galima
skalbti tik rankomis
Džiovinimo tipas: Kondensacinis - drėgmė kondensuojama į
specialų vandens rezervuarą, jos nereikia išleisti atgal į
patalpą
Programos: „On/off", Medvilnė, Eco medvilnė, Sintetika,
Jautriems audiniams, Vilna/šilkas, FreshScent Steam,
Gręžimas / vandens išleidimas, Skalavimas, Skalbyklės
valymo programa, Anti-Allergy, Sportinė, Outdoor, Denim,
One Go 1 val.1 kg. skalbimas su džiovinimu
SensiCare System™ - technologija, parenkanti optimalų
skalbimo ciklo laiką atsižvelgiant į įkrovos dydį bei
optimalias vandens sąnaudas atsižvelgiant į audinio
vandens sugertį (skalbimo ciklas pritaikomas net prie mažų
įkrovų: 1-2 Kg)
SoftPlus™ - technologija, kuri prieš paskutinį skalavimą
išskirsto audinius po būgną tolygiai, kad minkštiklis būtų
geriau įsisavinamas, o nesikoncentruotų vienoje vietoje
SteamCare System + Frangrance™ - technologija, kai
skalbimo metu purškiami garai, ko pasekoje iki 30%
sumažinamos raukšlės audiniuose. Taip pat yra galimybė
papildomai užsakyti specialius kvapus, kurie suteikia
audiniams malonų aromatą
TimeManager™ - laiko trumpinimo programa
Neputojanti skalavimo sistema - įdėjus per daug miltelių ir
susidarius per dideliam putų kiekiui, jos yra išleidžiamos
Būgno balanso kontrolė - audinius išcentruoja, kad jie
nesusigulėtų vienoje pusėje
Programos pradžios atidėjimas
Užraktas nuo vaikų
Nuo užliejimo saugantis įrenginys su „Aqua Control“ jutikliu
WoolMark Blue - galima skalbti vilnos audinius net jei ir
neleidžia rūbų skalbimo ženkliukas (tik su Vilnos
progarama)
Triukšmo lygis skalbiant: 46 dB
Triukšmo lygis gręžiant: 70 dB
Triukšmo lygis džiovinant: 52 dB
Kojelės: 4 reguliuojamos
Matmenys (AxPxG): 81.9x59.6x54 (max.gylis - 55.3 cm)
Garantija 2 metai
Nuoroda į gamintojo puslapį
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