
EW8H359S Uscator

Stilul tau, complet neschimbat

Poti fi sigur ca hainele vor arata si se vor simti excelent cu Sistemul
DelicateCare din uscatorul nostru de rufe PerfectCare 800. Acesta regleaza
temperatura corecta pentru fiecare articol de imbracaminte, in timp ce miscarea
tamburului este adaptata la specificul tesaturii. Ceea ce inseamna ca fiecare
articol este ingrijit corespunzator, chiar si cele pe care nu te-ai fi gandit

Cicluri personalizate, ingrijire personalizata

Sistemul nostru DelicateCare regleaza temperatura si
miscarea in functie de tesatura pentru a asigura tipul
corect de ingrijire. Calitatea hainelor este pastrata.

Uscare exacta pentru fiecare incarcatura

Sistemul SmartSense detecteaza umiditatea fiecarui
articol dintr-o incarcatura. Aceasta inseamna ca toate
hainele sunt uscate uniform si protejate de
supraincalzire pentru o exactitate absoluta a uscarii.

Beneficii suplimentare :
Prin uscarea la o temperatura redusa la jumatate, hainele tin mai mult si nu
sunt expuse la supraincalzire.

•

Programele dedicate pentru asternuturi de pat si incarcaturi mixte regleaza
ciclul in functie de ceea ce este in tambur pentru uscare completa si uniforma.

•

Umiditatea fiecarei incarcaturi este masurata, iar durata de uscare este reglata
corespunzator pentru ca hainele sa fie protejate de supraincalzire.

•

Beneficii :

Capacitate uscare: 9.0 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

•

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

•

Poziţie şi capacitate rezervor: Panou
stanga , 5.28 l

•

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

•

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

•

Specificatii tehnice :

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

•

Capacitate de uscare (kg) : 9.0•
Capacitate rezervor (l) : 5.28•
Tehnologie uscare : cu pompa de caldura•
Sistem motor : Motor Invertor•
Consum anual de energie (kWh) : 259•
Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac
1000 rpm (kWh) : 2.21

•

Consum de energie pentru programul Reimprospatare Bumbac
1000 rpm (kWh) cu jumatate de incarcatura : 1.16

•

Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) : 185•
Durata program Reimprospatare Bumbac la 1000 rpm (min) cu
jumatate de incarcatura : 103

•

Programe speciale : Bedlinen XL, Cotton Eco, Ţesături bumbac,
Delicate, Denim, Cuverturi, Mixed XL, Outdoor, Refresh, Mătase,
Sintetice, Lână

•

Volum tambur : 118•
Material tambur : Inox Protex•
Afisaj : Touch LCD•
Nivelul de putere acustica in dB(A) : 65•
Consum energie in modul oprit (W) : 0.13•
Consum energie in modul inactiv (W) : 0.13•
Accesorii incluse : Furtun evacuare directa•
Potential de incalzire globala : 1430•
Dimensiuni IxLxA (mm) : 850x600x600•
Adancime maxima (mm) : 665•
Greutate neta (kg) : 49.06•
Cablu alimentare (m) : 1.45•
Sarcina electrica (W) : 900•
Culoare : Alb•
PNC : 916098354•
EAN : 7332543591824•
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