EWS31074SU Masina de spalat cu incarcare frontala
Reglaţi durata ciclului pentru a se încadra în
programul dvs., nu invers
Asiguraţi-vă că spălatul rufelor se va face conform
programului dumneavoastră. Cu TimeManager®
puteţi modifica durata ciclului, iar rufele
dumneavoastră vor fi gata exact la momentul dorit.

Rufele sunt gata atunci când DUMNEAVOASTRĂ
decideţi
Nu vă faceţi programul în funcţie de ceea ce trebuie
să spălaţi. Cu funcţia Pornire cu întârziere puteţi
amâna pornirea următorului ciclu pentru ca acesta să
se termine exact atunci când doriţi.

Spălaţi-vă rapid hainele preferate
Cu această maşină de spălat vor exista mai puţine
urgenţe de garderobă. Aveţi la dispoziţie programul
QuickWash.

Beneficii suplimentare :
• Rezistentă la fluctuaţiile de tensiune, se protejează la fluctuaţiile reţelei de
alimentare
• Sistem anti spumă care oprete excesul de spumă i îmbunătăete eficiena

Beneficii :

Specificatii tehnice :

Descrierea produsului

• Capacitate maşină de spălat: 7 kg
•Turaţie maximă de centrifugare: 1000
rpm
•Programul de Mătase este conceput
special pentru ţesăturile din mătase, cu
spălare delicată şi ciclu de centrifugare
adaptat
•Programe spălare: Pornit/oprit,
Bumbac, Bumbac - program economic,
Sintetice, Tesaturi delicate, Lana plus,
Matase, Cuverturi, Clatire (Rpm Dep),
Drenare, Stoarcere, Blugi, Perdele,
Haine sport lejere, 5 tricouri 30
•Sistem de echilibrare a încărcăturii
•Tehnologie Fuzzy Logic pentru
adaptare în funcţie de încărcare
•Opţiune start întârziat
•Sistem de clătire fără spumă
•Blocare pentru copii
•Picioruşe: 4 picioruse ajustabile
•Protecţie anti-inundare

• Clasa produs : Masina de spalat rufe
•Tip de produs : Incarcare frontala Slim
•Sistem motor : Universal
•Capacitate de spalare (kg) : 7
•Clasa eficienta energetica : A++
•Consum anual energie (kWh) : 187,0
•Consum anual apa (l) : 9999
•Programe standard : Bumbac standard 60 incarcare totala si
1/2,Bumbac standard 40 incarcare totala si 1/2
•Consum energie - Program Bumbac 60 (kWh) : 0.9
•Durata program Bumbac 60°C (min) : 223
•Consum energie - Bumbac 60 - incarcare 1/2 (kWh) : 0.69
•Durata program Bumbac 60°C, incarcare 1/2 (min) : 186
•Consum energie - Bumbac 40 - incarcare 1/2 (kWh) : 0.54
•Durata program Bumbac 40°C, incarcare 1/2 (min) : 175
•Eficienta stoarcere : C
•Viteza maxima de centrifugare (rpm) : 1000
•Consum energie in modul oprit (W) : 0,48
•Consum energie in modul inactiv (W) : 0,48
•Durata aparat mod inactiv pana la oprire automata (min) : 5
•Nivel zgomot spalare (dB(A) : 58
•Nivel zgomot stoarcere (dB(A) : 76
•Umiditate reziduala (%) : 60
•Mod de instalare : Independent
•Dimensiuni IxLxA (mm) : 850x595x448
•Adancime maxima (mm) : 491
•Greutate neta (kg) : 60.5
•Lungime cablu alimentare : 1.4
•Culoare : Alb
•Tensiune (V) : 230
•Siguranta necesara (A) : 10
•Sarcina electrica (W) : 2200
•Frecventa : 50
•Model : EWS31074SU
•PNC : 914338830
•EAN : 7332543346578

Maşină de spălat rufe
slim-adâncime 45 cm la
bază-capacitate de
spalare 7 kg rufe, viteză
de centrifugare 1000
rpm,clasă de consum
energie A++,
LCD,program rapid de
20 min,optiune Time
Manager,hublou cu
ramă silver.

