
EW6C527P Uscator

Hainele de zi cu zi, uscate cu atentie

Excelentul nostru uscator de rufe PerfectCare 600 cu sistem SensiCare
identifica nivelul de umiditate din fiecare incarcatura folosind senzori speciali si
regleaza corespunzator durata uscarii. Ceea ce inseamna ca, chiar si cea mai
mica incarcatura nu este niciodata expusa la prea multa caldura.

Mai putin timp, mai multa grija

Sistemul nostru SensiCare regleaza durata uscarii in
functie de nivelul de umezeala din fiecare incarcatura.
Economisind timp si energie fara a compromite
ingrijirea.

Stilul tau, programul tau

Pornirea cu intarziere te ajuta sa pornesti ciclul de
uscare in functie de programul tau. Introdu ora la care
vrei sa inceapa automat uscarea si lasa masina sa se
ocupe de restul.

Beneficii suplimentare :
Usa uscatorului de rufe este conceputa sa se asorteze perfect cu celelalte
aparate.

•

Chiar si articolele delicate sunt uscate cu atentie si cu mai putina caldura in
uscatorul nostru de rufe.

•

Face din incarcarea si descarcarea hainelor o experienta lipsita de efort cu
ajutorul usii foarte mari a uscatorului nostru de rufe.

•

Beneficii :

Capacitate uscare: 7.0 kg•
Uscător cu condensare: umezeala este
condensată şi transformată în apă, fără
a fi nevoie de ventilaţie din exterior

•

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, Extra uscare, Gata de calcat

•

Programe ţesături sintetice:
Reimprospatare tesaturi, Extra uscare

•

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, Uscare

•

Indicaţii pentru: Curatare condensator,
Curatare filtru, Rezervor plin

•

Poziţie şi capacitate rezervor: Panou
stanga , 4.66 l

•

Picioruşe: 4 picioruse ajustabile•
Balamale: balamale pe stanga,
reversibila

•

Programe speciale de uscare :
Aşternuturi, Cotton ECO, Delicate,
Denim, Uşor de călcat, Mix, Refresh,
Sport, Timp

•

Specificatii tehnice :

Tip de produs : Uscator de rufe cu condensare•
Clasa de eficienta a condensarii pe o scara de la G (min) la A
(max) : B

•

Capacitate de uscare (kg) : 7.0•
Capacitate rezervor (l) : 4.66•
Tehnologie uscare : cu condensare•
Sistem motor : Motor standard•
Consum anual de energie (kWh) : 504•
Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac
1000 rpm (kWh) : 4.23

•

Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac
1000 rpm (kWh) cu jumatate de incarcatura : 2.29

•

Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) : 139•
Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) cu
jumatate de incarcatura : 82

•

Programe speciale : Aşternuturi, Cotton ECO, Delicate, Denim,
Uşor de călcat, Mix, Refresh, Sport, Timp

•

Volum tambur : 104•
Material tambur : Zinc•
Afisaj : Touch LCD•
Nivelul de putere acustica in dB(A) : 66•
Consum energie in modul oprit (W) : 0.5•
Consum energie in modul inactiv (W) : 0.5•
Accesorii incluse : -•
Potential de incalzire globala : 0•
Dimensiuni IxLxA (mm) : 850x600x540•
Adancime maxima (mm) : 600•
Greutate neta (kg) : 36.96•
Cablu alimentare (m) : 1.45•
Sarcina electrica (W) : 2250•
PNC : 916098367•
EAN : 7332543595945•
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