
EW6C527P Front loaded TD

Mindennapos ruházat, kíméletes szárítással

A kivételes tudású PerfectCare 600 szárítógépekben alkalmazott SensiCare
System technológia speciális érzékelők használatával megállapítja a töltetek
nedvességtartalmát, és ennek megfelelően beállítja a szükséges szárítási időt.
Így a legkisebb töltetek esetén sem fordulhat elő a ruhák túlhevítése.

Rövidebb program, több odafigyelés

A SensiCare rendszer minden töltetnél a
nedvességtartalomhoz állítja a szárítás időtartamát.
Idő- és energiatakarékosság kompromisszumok
nélkül.

Az ön stílusa, az ön időbeosztása

A késleltetett indítás funkció segítségével a szárítási
ciklus kezdetét úgy állíthatja be, hogy az megfeleljen
időbeosztásának. Mindössze adja meg az időpontot,
amikor szeretné, hogy a szárítás automatikusan
elinduljon, és bízza a készülékre a többi elvégzését.

More Benefits :
A szárítógép ajtaját úgy alakítottuk ki, hogy tökéletesen illeszkedjen egyéb
készülékeihez.

•

Mivel kevesebb hő képződik a szárítógépben, még a kényesebb ruhaneműk is
kíméletes módon száradnak meg.

•

Szárítógépünk extra méretű ajtajának köszönhetően könnyedén töltheti be és
veheti ki a ruhákat.

•

Features :

Kondenzációs szárítógép: a
szárításkor keletkező párát egy
kondenztartályba vezetjük el, így nincs
szükség légkivezetésre.

•

Szenzoros szárítás: a szárítógép
érzékeli a ruhák nedvességszintjét

•

Pamut programok: szekrényszáraz,
extra száraz, vasaló száraz

•

Műszál programok: szekrényszáraz,
extra száraz

•

Egyéb idővezérelt szárítóprogramok•
Kijelző típusa: érintővezérléses 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 , 4.66 l

•

Lábak, görgők: 4 állítható láb•
Szárítási kapacitás: 7 kg•
Ajtónyitás: baloldali és megfordítható•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EW6C527P•
Szárítási technológia : kondenzációs szárítás•
Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 7•
Zajszint : 66•
Motor : aszinkron•
Kijelző típusa : érintővezérléses LCD•
 Tartozékok : nincs megadva•
Pamut programok : szekrényszáraz, extra száraz, vasaló száraz•
Speciális programok : ágynemű, Pamut ECO, kímélő, Farmer,
vasaláskönnyítő, mix, Frissítés, sportruha, idő

•

Belső világítás : nincs•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 570•

Product Description :
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