
EW8H458B Uscator cu incarcare frontala

Stilul dumneavoastră, complet intact

Putei fi siguri că hainele vor arăta i se vor simi excelent cu Sistemul
DelicateCare din uscătorul nostru de rufe PerfectCare 800. Acesta reglează
temperatura corectă pentru articolul de îmbrăcăminte în timp ce micarea
tamburului este adaptată la specificul esăturii. Ceea ce înseamnă că fiecare
articol este îngrijit corespunzător, chiar i cele pe care nu v-ai gândit să le uscai

Cicluri personalizate, îngrijire personalizată

Sistemul nostru DelicateCare reglează temperatura i
micarea în funcie de esătură pentru a asigura tipul
corect de îngrijire. Calitatea hainelor este păstrată.

Uscare exactă pentru fiecare încărcătură

Sistemul SmartSense detectează umiditatea fiecărui articol dintr-o încărcătură.
Aceasta înseamnă că toate hainele sunt uscate uniform i protejate de
supraîncălzire pentru o exactitate absolută a uscării.

Beneficii suplimentare :
Prin uscarea la o temperatură redusă la jumătate, hainele in mai mult i nu sunt
expuse la supraîncălzire.

•

Programele dedicate pentru aternuturi de pat i încărcături mixte reglează ciclul
în funcie de ceea ce este în tambur pentru uscare completă i uniformă.

•

Umiditatea fiecărei încărcături este măsurată, iar durata de uscare este
reglată corespunzător pentru ca hainele să fie protejate de supraîncălzire.

•

Beneficii :

Capacitate uscare: 8.0 kg•
Tehnologia cu pompă cu căldură aduce
rezultate fără precedent din punctul de
vedere al eficienţei energetice

•

Senzor de uscare: uscătorul simte
atunci când hainele sunt uscate până la
nivelul specificat

•

Programe suplimentare pentru
selectarea timpului de lucru

•

Programe bumbac: Gata de pus in
dulap, Gata de pus in dulap, Extra
uscare, Gata de calcat

•

Programe ţesături sintetice:
Reimprospatare tesaturi, Extra uscare,
Gata de calcat

•

Acţiunea inversă de rotire permite
întinderea rufelor şi previne încâlcelile
şi cutele.

•

Tip afişaj: Touch LCD•
Opţiune start întârziat•
Indicator status uscare pentru:
Antisifonare/Sfarsit, Racire, Gata de
pus in dulap, Uscare, Extra uscare,
Gata de calcat

•

Indicaţii pentru: Curatare condensator,
Curatare filtru, Rezervor plin

•

Lumină interioară pentru o bună
vizibilitate înăuntrul uscătorului

•

Poziţie şi capacitate rezervor: Panou
stanga , 5.28 l

•

Picioruşe: 4 picioruse ajustabile•
Balamale: Stanga - reversibila(e) de
catre utilizator

•

Programe speciale de uscare :
Bedlinen XL, Cotton ECO, Ţesături
bumbac, Delicate, Denim, Mixed XL,
Outdoor, Refresh, Mătase, Sintetice,

•

Specificatii tehnice :

Capacitate de uscare (kg) : 8.0•
Tip de produs : Uscator de rufe cu condensare si pompa de
caldura

•

Sistem motor : Invertor•
Clasa de eficienta energetica : A++•
Consum anual de energie (kWh) : 235•
Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac
1000 rpm (kWh) : 1.99

•

Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac
1000 rpm (kWh) cu jumatate de incarcatura : 1.07

•

Consum energie in modul oprit (W) : 0.13•
Consum energie in modul inactiv (W) : 0.13•
Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) : 154•
Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) cu
jumatate de incarcatura : 89

•

Clasa de eficienta a condensarii pe o scara de la G (min) la A
(max) : B

•

Eficienta la condensare (%) : 82•
Nivelul de putere acustica in dB(A) : 66•
Capacitate rezervor (l) : 5.28•
Culoare : Alb•
Dimensiuni IxLxA (mm) : 850x600x600•
Adancime maxima (mm) : 665•
Greutate neta (kg) : 47.41•
Greutate bruta (kg) : 49.95•
Lungime cablu alimentare : 1.45•
Accesorii incluse : -•
Accesorii optionale : Furtun direct pentru scurgere, Kit de
suprapunere deasupra masinii de spalat

•

Tensiune (V) : 230•
Frecventa : 50•
Siguranta necesara (A) : 5•
Sarcina electrica (W) : 900•
Potential de incalzire globala : 1430•
PNC : 916098205•
EAN : 7332543557967•

Descrierea produsului

Uscător de rufe
Electrolux PerfectCare
800 cu pompă de
căldură, motor inverter,
sistem DelicateCare cu
senzori SmartSense,
sistem de filtrare
EcoFlow, program
special Outdoor pentru
refacerea
impermeabilităţii şi
capacitate dublată
pentru programele
pentru aşternuturi şi
mixte.


