
EWFB1294BR Front loaded WM

Ruhaápolás, amely Önhöz alkalmazkodik

Az Electrolux FlexCare mosógép minden mosásnál
automatikusan beállítja a programidőt, illetve a víz- és
energiafelhasználást. Így minden mosás pontosan a
kellő hosszúságú lesz, alkalmazkodva az Ön
igényeihez. És mivel a túlmosás kockázata kizárt, a

Ha a szennyes hegyekben áll, erre a mosógépre
biztosan számíthat
Hatalmas, 9 kg-os kapacitásának köszönhetően, ezzel
a mosógéppel éppoly egyszerű sok ruhát mosni, mint
keveset.

Legyen nagy vagy kis adag, a mosógép
alkalmazkodik hozzá
Az AutoSense funkcióval rendelkező mosógépek a
lehető legnagyobb rugalmasságot kínálják a
felhasználóknak. Extra méretű dobjuknak
köszönhetően szükség esetén nagyon nagy adagokat
is kimosnak, ugyanakkor kisebb ruhamennyiség

More Benefits :
Mondja meg Ön, mikor legyen vége a mosásnak!•

PowerJet technológia – a teljes mosószer-mennyiséget felhasználja, s így
tisztán tartja az adagolót

•

Ruhatisztítás némán és hatékonyan az inverteres motor segítségével•

Features :

LCD-kijelző•
Inverter motor - hatékonyabb és
nagyon csendes működés

•

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

•

Habérzékelő öblítési rendszer•
Kiegyensúlyozó automatika•
Mosási programok: pamut, pamut
gazdaságos, műszál, kímélő mosás,
Wool Plus gyapjúprogram,
paplanmosás, frissítés, Mix 20

•

Gyerekzár•
Vízelárasztás elleni védelem•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 9 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1200

•

* 20 % -kal kevesebb energia
fogyasztás mint egy A +++
energiosztályú mosogépnek (EEI46,
EU szabályzat 1061/2010)

•

Folyékony mosószer adagoló•
Extra nagy betöltőnyílás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EWFB1294BR•
Termékkód (PNC) : 914 910 438•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Max. ruhatöltet (kg) : 9•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1200•
Motor : inverter•
Kijelzés : digitális kijelző•
Programok : pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő mosás,
Wool Plus gyapjúprogram, paplanmosás, frissítés, Mix 20

•

Szenzorok : nincs•
Woolmark minősítés : WOOLMARK BLUE•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló (elektronikus)•
Bejövő vízcső védelme : standard•
Mosási zajszint (dBA) : 54•
Centrifuga zajszint (dBA) : 78•
Nettó súly (kg) : 72.5•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 600•
 Max. mélység (mm) : 660•

Product Description :

Kiemelkedően
energiatakarékos
mosógép A+++-20%
energiaosztállyal, 9 kg
kapacitással és inverter
motorral


