
EW7F348SI Masina de spalat rufe cu incarcare frontala

Acea prospețime fină, gata imediat

Mașina de spălat rufe incorporabila PerfectCare 700
de la Electrolux este concepută să funcționeze
silențios, să se încadreze perfect cu restul aparatelor
și să vă asigure rezultate catifelate. Sistemul său
SteamCare termină fiecare spălare cu o baie de abur

Rezultate mai fine cu SteamCare

Sistemul nostru SteamCare termină fiecare spălare cu
abur pentru a reduce cu o treime numărul de cute.
Obținând un aspect neted fără fierbințeala fierului de
călcat.

Articolele de zi cu zi, protejate cu SensiCare

Senzorii adaptează automat setările ciclului la
dimensiunea încărcăturii din primul minut pentru a
reduce durata și energia și apa utilizată. Aceasta
înseamnă că și cea mai mică încărcătură nu va fi
spălată prea mult, asigurându-se că articolele își

Beneficii suplimentare :
Fiecare fibra este curatata in profunzime•

Folosește funcția TimeManager® pentru un ciclu de spalare care se potriveste
programului tau.

•

Un camin linistit cu masina noastra de spalat rufe cu zgomot redus.•

Caracteristici:

Maşină de spălat complet incorporabilă
pentru instalare în bucătărie

•

Capacitate spalare: 8 kg•
Turatie maxima de centrifugare: 1400
rpm

•

Programul de matase este conceput
special pentru tesaturile din matase, cu
spalare delicata si ciclu de centrifugare
adaptat

•

Programe spalare: Pornit/oprit,
Bumbac, Bumbac - program economic,
Sintetice, Tesaturi delicate, Antialergie,
Abur FreshScent, Stoarcere / Drenaj,
Clatire (Rpm Dep), Cuverturi, Spalare
de 14 min, Articole de sport, Jachete,
Denim, Lana/matase

•

Sistem de echilibrare a incarcaturii•
Tehnologie Fuzzy Logic pentru
adaptare in functie de incarcatura

•

Optiune start intarziat•
Sistem de clatire fara spuma•
Blocare pentru copii•
Picioruse: 4 picioruse ajustabile•
Protectie anti-inundare•
Dispozitiv anti-scurgere cu senzor
Aqua Control

•

Specificatii tehnice :

Categorie produs : Masina de spalat rufe•
Tip de produs : Incarcare frontala•
Clasa de eficienta energetica : A-50%•
Performanta de spalare : A•
Eficienta stoarcere : B•
Capacitate de spalare (kg) : 8•
Viteza max de centrifugare (rpm) : 1400•
Tehnologie de spalare : Eco valva•
Sistem motor : Motor magnet permanent•
Consum anual de energie : 164•
Consum energie - Program Bumbac 60 (kWh) : 0.82•
Consum energie - Bumbac 60 - incarcare 1/2 (kWh) : 0.56•
Consum energie - Bumbac 40 - incarcare 1/2 (kWh) : 0.53•
Durata program Bumbac 60°C (min) : 295•
Durata program Bumbac 60°C, incarcare 1/2 (min) : 235•
Durata program Bumbac 40°C, incarcare 1/2 (min) : 235•
Programe : Pornit/oprit, Bumbac, Bumbac - program economic,
Sintetice, Tesaturi delicate, Antialergie, Abur FreshScent,
Stoarcere / Drenaj, Clatire (Rpm Dep), Cuverturi, Spalare de 14
min, Articole de sport, Jachete, Denim, Lana/matase

•

Alti indicatori : Prespalare, Pete, Extra clatire, Soft Plus, Plus
steam, Start/Pauza

•

Consum de apa (l) : 54•
Consum anual de apa (l) : 10800•
Alimentarea cu apa : Rece•
Volum tambur : 52•
Material cuva : Carboran•
Afisaj : LED•
Nivel zgomot spalare dB(A) : 46•
Nivel zgomot stoarcere dB(A) : 68•
Durata aparat mod inactiv pana la oprire automata (min) : 5•
Consum energie in modul inactiv (W) : 0,30•
Consum energie in modul oprit (W) : 0,30•
Umiditate reziduala (%) : 52•
Accesorii : Siguranta copii , Capac inferior de protectie ,
Instrument pentru ambalare , Clapeta detergent lichid

•

Mod de instalare : incorporabil•

Descrierea produsului
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