EDH3488GDE Džiovintuvas
Džiovinkite savo mėgstamiausius drabužius
Skalbinių džiovyklė „DelicateCare“ saugiai, atsargiai
džiovina viską, ką beišskalbtumėte – net pačių
jautriausių audinių, pavyzdžiui šilko, vilnos ir kašmyro,
gaminius. Todėl galite būti tikri, kad visada atrodysite
puikiai
Specialiai pritaikytos džiovinimo programos – net
pačių jautriausių audinių gaminiams
Ši unikali džiovyklė turi specialiai pritaikytas
programas, kurios automatiškai nustato būgno
sukimosi greitį, kryptį ir temperatūrą pagal džiovinamo
audinio rūšį. Džiovinkite ir pačius jautriausius,
pavyzdžiui šilko ar vilnos, drabužius.

Geresnė priežiūra, mažiau energijos
Šilumos siurblio technologija užtikrina, kad ši
džiovyklė sunaudos mažiau energijos nei įprasta.
Šilumos siurblys užtikrina A++ naudingumo klasę, tad
Jūsų sąskaitos už elektrą bus mažesnės. Kadangi
drabužiai džiūsta žemesnėje temperatūroje, juos

Daugiau privalumų:
• „OptiSense“ nustato džiovinimo laiką, kad pasiektumėte puikius rezultatus ir
taupytumėte energiją
• Sistema „EcoFlow“ – galingas oro srautas, mažos energijos sąnaudos ir
paprasta vieno filtro techninė priežiūra
• Profesionalus „Electrolux“ inverterinis variklis su 10 metų garantija

Ypatybės:

Specifikacijos:

• Viso krovimo talpa: 8.0 kg
•Šilumos siurblio technologija pasiekia
nepralenkiamą energijos efektyvumą
•Ekrano tipas: Didelis LCD
•Būgno viduje įrengta LED lemputė,
užtikrinanti geriausią matomumą
•Variklio su inverteriu technologija
•Atidėto įsijungimo galimybė
•Atvirkštinio maišymo veiksmas
neleidžia drabužiams susivynioti ir
susiraukšlėti
•„Woolmark“ „Gold-Care“ ženklu
pažymėta džiovinimo programa
•Džiovinimo jutiklis: džiovyklė nustato,
kada drabužiai yra išdžiūvę iki nurodyto
lygio
•Atminties programa
•Papildomos reguliuojamo laiko
džiovinimo programos
•Specialios džiovinimo programos:
Švelni ir batų lentyna, Lengvas
lyginimas plius, Atšviežinimas, Džinsai,
Mišrūs, Greita 2kg, Marškinėliai, Šilkas,
Sportinė apranga, Laiko, Vilna,
Patalynė

• Energijos klasė : A++
•Džiovinimo efektyvumas : B
•Energijos metinės sąnaudos, kWh : 235
•Džiovinimo technologija : Heat Pump
•Džiovinimo talpa, kg : 8.0
•Būgno talpa, l : 118
•Džiovinimo garsas, dB(A) : 66
•Matmenys A x P X G (mm) : 850x600x600
•Maksimalus gylis, mm : 665
•Laido ilgis, m : 1.45
•Įtampa, V : 230
•Variklis : Inverterinis
•Rezervuaro talpa, l : 5.28
•Spec. programos : Švelni ir batų lentyna, Lengvas lyginimas plius,
Atšviežinimas, Džinsai, Mišrūs, Greita 2kg, Marškinėliai, Šilkas,
Sportinė apranga, Laiko, Vilna, Patalynė
•Medvilnės programos : Tinkama dėti į spintą, Tinkama dėti į
spintą PLUS, Itin sausi, Tinkami lyginti
•Sintetikos programos : Tinkami kabinti į spintą, Itin sausi, Tinkami
lyginti
•Woolmark : Blue
•Priedai : Tiesioginė nutekėjimo žarna, Batų/vilnos laikiklis
•Skydelio kalba : Anglų, Simboliai
•Product Partner Code : All Open

Produkto aprašymas:

