EW8WR261B Front loaded WD
Ваш одяг виглядатиме бездоганно після
догляду в одному циклі
Наша прально-сушильна машина PerfectCare 800
бездоганно очищує та піклується про одяг в
одному зручному циклі «від сухого до сухого». Її
система UltraCare попередньо змішує миючі засоби
та пом'якшувач з водою, перш ніж вони потраплять
Система UltraCare — рішення для тривалої
служби одягу
Наша унікальна система UltraCare попередньо
змішує миючі засоби та пом'якшувач з водою, перш
ніж вони потраплять у барабан. Забезпечуючи
досягнення та захист кожного волокна, а також
ретельніше очищення тканин. Дозволяючи одягу
Система DualCare — ідеальні налаштування
для вашого одягу
Наша система DualCare автоматично налаштовує
цикли відповідно до типів тканини та ваги
завантаження. Аби подбати про ваш одяг при
належній температурі та з оптимальним рухом
барабану. Прання, а потім сушіння в одному

More Benefits :
• SteamCare скорочує кількість складок на одязі, а FreshScent освіжає його.
• Наша система SensiCare налаштовує час кожного циклу відповідно до
обсягу завантаження.
• Програма «60 хвилин без зупинки» здійснює прання та сушіння невеликих
завантажень усього за одну годину за один дуже швидкий та ефективний
Features :

Technical Specs :

• Окремостояча пральна машина із
сушкою
•Максимальне завантаження: 10 кг
•Макс. швидкість віджимання: 1600
обертів/хв.
•Конденсаційна сушильна машина:
волога конденсується у ємність для
води, і при цьому не потрібне
видалення повітря
•Максимальне завантаження: 6 кг
•Функція відкладеного пуску
•Програма прання вовни, яка
дозволяє прати в машині речі з
позначкою "вовна"
•Програми: Увімк./Вимк., Бавовна,
Бавовна економна, Синтетика,
Делікатні тканини, Шерсть, Свіжий
аромат + Пара, Віджимання / злив,
Полоскання (залежно від обертів),
Machine Clean, SportWear, Верхній
одяг, Джинсова тканина, One GO 4h
5kg, One GO 1h 1kg
•Система полоскання без утворення
піни
•Керування незбалансованим
завантаженням барабана
•Ніжки: 4 регульовані ніжки
•Захист від переливання води

• Клас енергоспоживання : A
•Номінальна напруга, В : 230
•Потужність, Вт : 2200
•Запобіжники, А : 10
•Габарити (ВхШхГ), мм : 850x600x631
•Рівень шуму під час прання (IEC7043), дБ(А) : 51
•Рівень шуму під час сушки (IEC704-3), дБ(А) : 60
•Колір : Білий
•Додатково : Захист від дітей, Додаткове полоскання,
Очищення від ворсу, Нижній піддон, Дозатор рідкого засобу
для прання, Soft Plus
•Product Partner Code : All Open
•Країна виробництва : Італія

Product Description :
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