EW8H259SPT Suszarka
Pełna ochrona Twojego stylu
System DelicateCare w naszej suszarce PerfectCare 800 daje gwarancję, że
Twoje ubrania będą wyglądać i nosić się doskonale. Dostosowuje on
odpowiednią temperaturę do rodzaju odzieży oraz obroty bębna do typu
tkaniny. Zapewnia to optymalną pielęgnację ubrań – również tych, które w
powszechnej opinii nie nadają się do suszenia w suszarce.
Specjalne cykle umożliwiające pielęgnację tkanin
System DelicateCare dostosowuje temperaturę i ruchy
bębna to typu tkaniny, aby zapewnić jej optymalną
pielęgnację. Pozwala to zachować najlepszą jakość
ubrań.

Precyzyjne suszenie każdego ładunku
System SmartSense wykrywa wilgotność każdej rzeczy w bębnie urządzenia.
Dzięki temu wszystkie ubrania zostają równomiernie wysuszone przy
zachowaniu precyzyjnej ochrony przed zbyt wysoką temperaturą.

Dodatkowe zalety:
• System GentleCare - dłuższa żywotność ubrań.
• Programy „Pościel XL” i „Mieszane XL” - specjalne programy do suszenia
pościeli i ładunków mieszanych.
• System SensiCare - lepsza pielęgnacja prania w krótszym czasie.

Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Pojemność pełnego wsadu: 9,0 kg
•Technologia pompy ciepła pozwala na
osiągnięcie niezwykłej efektywności
energetycznej.
•Suszarka z sensorem: suszarka
wyczuwa, kiedy ubrania są wysuszone
do określonego poziomu
•Dodatkowe programy sterowane
czasem
•Programy do bawełny: suszenie do
szafy, suszenie do szafy plus, suszenie
ekstra, suszenie do prasowania
•Programy do tkanin syntetycznych:
suszenie do szafy, suszenie ekstra,
suszenie do prasowania
•Zmienny kierunek pracy bębna
zapobiega powstawaniu zagnieceń
•Typ wyświetlacza: dotykowy LCD
•Funkcja opóźnionego startu
•Wskaźnik stanu suszenia:
minimalizacja gniecenia/koniec,
chłodzenie, suszenie do szafy,
suszenie, ekstra suszenie, suszenie do
prasowania
•Wskaźniki: skraplacz, filtr, zbiornik
•Położenie i pojemność zbiornika
kondensacyjnego: po lewej na panelu ,
5.28 l
•Nóżki: 4 regulowane stopy

• Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : A++
•Wysokość [mm] : 850
•Szerokość [mm] : 600
•Głębokość [mm] : 600
•Maksymalna głębokość [mm] : 665
•Głośność wg. normy IEC704-3 [dB] : 0
•Dołączone akcesoria : bezpośredni wąż odpływowy, półka do
suszenia
•Akcesoria opcjonalne : zestaw do ustawiania jednego urządzenia
na drugim
•Pobierana moc [W] : 900
•Napięcie [V] : 230
•Wymagany bezpiecznik [A] : 5
•Kolor : biel
•Kod produktu (PNC) : 916 098 376
•Kod EAN : 7332543603831
•Product Partner Code : All Open

Suszarka PerfectCare
800 z systemami
DelicateCare,
SmartSense,
GentleCare oraz
SensiCare - optymalna
pielęgnacja ubrań.

