
EWS31276SU Front loaded WM

Kisebb helyigény, kompromisszumok nélkül

A hatékony mosás nem jár együtt nagy helyigénnyel.
Ez a keskeny mosógép minden ruhagondozási
igényét képes tökéletesen kielégíteni, és kompakt
méretei ellenére a teljesítménye maximális. A
hagyományos mosógépekhez képest 50%-kal kisebb

A programkezdés igazodjon a napirendjéhez, ne
pedig fordítva
Biztos lehet benne, hogy a mosás helyet kap a
napirendjében. Az Időkezelő funkcióval a program
pontosan akkor ér véget, amikor Önnek a
legmegfelelőbb.

Töltethez igazítva – optimális ápolás a
ruhaneműnek
A készülék intelligens vezérlése automatikusan
hozzáigazítja a mosási üzemmódot a behelyezett
ruhamennyiséghez. Így a ruhák soha nem lesznek
„túlmosva”, hanem a számukra legmegfelelőbb
kezelést biztosító idő-, víz- és energiamennyiséget

More Benefits :
Woolmark Blue (korábban Woolmark Gold) tanúsítvány – a lehető
legkíméletesebb bánásmód garantált ruhái számára.

•

Rugalmasan beállítható mosási idő•

Features :

Közepes LCD-kijelző•
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, Wool Plus gyapjúprogram,
farmerprogram, öblítés,
centrifuga/szivattyúzás, fehérnemű,
selyem, függöny, paplanmosás,
frissítés, gyorsmosás

•

Gyerekzár•
Vízelárasztás elleni védelem•
Görgők, lábak: 4 állítható láb•
Mosási kapacitás: 7 kg•
Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1200

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EWS31276SU•
Termékkód (PNC) : 914 338 924•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Max. ruhatöltet (kg) : 7•
Centrifuga max. (ford./perc) : 1200•
Motor : univerzális•
Kijelzés : közepes LCD•
Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, műszál, kímélő
mosás, Wool Plus gyapjúprogram, farmerprogram, öblítés,
centrifuga/szivattyúzás, fehérnemű, selyem, függöny,
paplanmosás, frissítés, gyorsmosás

•

Szenzorok : nincs•
Woolmark minősítés : WOOLMARK BLUE•
Belső világítás : nincs•
Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló•
Bejövő vízcső védelme : standard•
Mosási zajszint (dBA) : 58•
Centrifuga zajszint (dBA) : 77•
Nettó súly (kg) : 62.5•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 595•
Mélység (mm) : 448•
 Max. mélység (mm) : 491•

Product Description :

Keskeny elöltöltős
mosógép, A+++, 7 kg,
1200f/p, LCD kijelző,
Time Manager, 45 cm
mélység, Woolmark
Blue


