
EDH3897SDE Front loaded TD

Ha szereti, tegye a szárítógépbe!

Csökkentse a vasalásra fordítandó időt az Electrolux
DelicateCare Steam gőzölős szárítógéppel! Speciális
gőzprogramjai gyorsan felfrissítik és kisimítják a
ruhákat, ráadásul a csak kézzel mosható gyapjú,
selyem és egyéb finom kelméjű darabok is

Kíméletes ruhakezelés – egyetlen érintésre

Ez a hőszivattyús gőzszárító alacsony hőmérsékleten,
kíméletesen szárítja ruháit - a gőz funkció még az
olyan ruhákat is tökéletesen gyűrődésmentesíti és
felfrissíti, melyek kizárólag "száraz tisztítással
kezelhetők".

Speciális szárítóprogramok a legkényesebb
ruhaneműk számára
Ez az egyedülállóan kíméletes szárítógép különleges
programok segítségével a ruha típusának megfelelően
szabályozza a dob forgási sebességét, irányát és a
hőmérsékletet - így még a legkényesebb selyem és
gyapjú ruhanemű is biztonságosan megszárítható.

More Benefits :
Kíméletes szárítás alacsony hőfokon, kevesebb energia felhasználásával•

Az OptiSense rendszer önműködően beállítja a szárítási időt az optimális
végeredmény és energiafelhasználás érdekében

•

A hatékony légáramlási rendszerről, az alacsony energiafogyasztásról és az
egyszerű karbantartásról az EcoFlow System gondoskodik

•

Features :

HŐSZIVATTYÚ technológia - akár
40%-os energiamegtakarítás

•

Szenzoros szárítás: a szárítógép
érzékeli a ruhák nedvességszintjét

•

Pamut programok: szekrényszáraz,
szekrényszáraz plusz, extra száraz,
vasaló száraz

•

Műszál programok: szekrényszáraz,
extra száraz, vasaló száraz

•

Egyéb idővezérelt szárítóprogramok•
Kijelző típusa: nagy LCD•
Késleltetett indítás•
Irányváltó dob - megakadályozza a
ruhák gyűrődését és
összegabalyodását

•

Szárítási szint kijelzés:
gyűrődésmentesítés / vége, lehűtés,
szárítás

•

Egyéb kijelzés: kondenztartály, szűrő,
víztartály

•

Kondenz tartály helye és kapacitása:
panel bal oldalán , 5.28 l

•

Lábak, görgők: 4 állítható láb•
Szárítási kapacitás: 9 kg•
Ajtónyitás: baloldali és megfordítható•
Belső LED világítás•
Inverter motor•
Woolmark Blue szárítóprogram•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EDH3897SDE•
Termékkód (PNC) : 916 097 706•
Szárítási technológia : Hőszivattyús•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 9•
Energiaosztály : A++•
Zajszint : 65•
Motor : inverter•
Kijelző típusa : nagy LCD•
 Tartozékok : ürítőcső•
Pamut programok : szekrényszáraz, szekrényszáraz plusz, extra
száraz, vasaló száraz

•

Speciális programok : vasaláskönnyítő plus, farmer, mix, gyors 2
kg, selyem, sportruha, idő, gyapjú, takaró

•

Woolmark minősítés : Blue•
Belső világítás : LED•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 600•

Product Description :

A tökéletes
gondoskodás minden
ruhája számára!
Hőszivattyús szárítógép
gőzprogramokkal,
Woolmark Blue
minősítéssel


