EWW1696SWD Front loaded WD
Dupla gondoskodás - feleakkora helyen
Az Electrolux DualCare™ mosó- és szárítógéppel
minden ruhanemű egy menetben mosható és
szárítható. Mivel beállításai mindenfajta textíliához
felkínálják a megfelelő programot - még gyapjúhoz és
más kényes anyagokhoz is -, a rendszeres gépi

Egy gondoskodó gép
A DualCare™ System emellett arról is gondoskodik,
hogy a legfinomabb, egyébként csak kézzel mosható
ruhaneműk is a leggyengédebb ápolást kapják. A
finom programoknak és az alacsonyabb szárítási
hőmérsékletnek köszönhetőne mindez nemcsak

Fedezze fel a gőz erejét!
A ruhatisztító szalonok gőz használatával simítják ki
az elemi szálakat és távolítják el a gyűrődést. Gőz
programunk ugyanezt a lehetőséget kínálja az Ön
otthonában, semlegesítve a szagokat és
megkönnyítve a vasalást. Így Önnek kevesebb időt és

More Benefits :
• Praktikus program, mely kifogástalan eredményt biztosít 60 perc alatt
• TimeManager® funkció - igazítsa a mosást időbeosztásához
• Testreszabott szárítási ciklus

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Szabadonálló mosó-szárítógép
•Kondenzációs szárítógép: a szárításkor
keletkező párát egy kondenztartályba
vezeti el, így nincs szükség
légkivezetésre.
•LCD-kijelző
•Inverter motor - hatékonyabb és
nagyon csendes működés
•Késleltetett indítás opció
•Habérzékelő öblítési rendszer
•Kiegyensúlyozó centrifuga
•Selyemprogram - gyengéd mosás és
centrifugálás
•Gyapjúmosás program
•Programok: Be/Ki, pamut, pamut
gazdaságos, 60 perc, műszál, kímélő
mosás, selyem, Wool Plus
gyapjúprogram, paplanmosás,
centrifuga/szivattyúzás, öblítés, gyapjú
szárítás, műszál szárítás, pamut
szárítás, frissítő gőz
•Vízelárasztás elleni védelem
•Görgők, lábak: 4 állítható láb
•Mosási kapacitás: 9 kg
•Szárítási kapacitás: 6 kg
•Max. centrifuga fordulatszám
(ford./perc): 1600
•Gyerekzár

• Márkanév : Electrolux
•Modellnév : EWW1696SWD
•Energiaosztály : A
•Szárítási technológia : kondenzációs
•Max. ruhatöltet (kg) : 9
•Max. ruhatöltet szárítás (kg) : 6
•Kijelző típusa : közepes LCD
•Programok : Be/Ki, pamut, pamut gazdaságos, 60 perc, műszál,
kímélő mosás, selyem, Wool Plus gyapjúprogram, paplanmosás,
centrifuga/szivattyúzás, öblítés, gyapjú szárítás, műszál szárítás,
pamut szárítás, frissítő gőz
•Motor : inverter
•Dob kialakítása : Protex szövetkímélő
•Vízelárasztás elleni védelem : nyomáskapcsoló
•Woolmark minősítés : Woolmark Blue
•Mosási zajszint (dBA) : 51
•Centr. zajszint (dBA) : 77
•Szárítási zajszint : 63
• Magasság (mm) : 850
•Szélesség (mm) : 600
• Max. mélység (mm) : 639
•Mélység (mm) : 605

Mosó-szárító gép 9/6 kg
kapacitással, Inverter
motorral, Time Manager
programokkal,
gőzfunkciókkal és
WOOLMARK BLUE
minősítéssel

