EWW1696SWD Front loaded WD
Διπλή φροντίδα στον μισό χώρο
Το πλυντήριο - στεγνωτήριο DualCare™ της
Electrolux σάς επιτρέπει να πλύνετε και να
στεγνώσετε όλα σας τα ρούχα με τη μια. Με
προγράμματα για κάθε τύπο υφάσματος,
συμπεριλαμβανομένων των μάλλινων και των

Το σύστημα DualCare™ σε αυτό το πλυντήριο
ρούχων σάς επιτρέπει να πλύνετε και να στεγνώσετε
όλα σας τα ευαίσθητα υφάσματα,
συμπεριλαμβανομένων των ρούχων που
προορίζονται αποκλειστικά για πλύσιμο στο χέρι. Τα

Ανακαλύψτε τα οφέλη του ατμού
Τα επαγγελματικά καθαριστήρια ρούχων βασίζονται
στον ατμό για τη χαλάρωση των ινών και την
αφαίρεση του τσαλακώματος. Το πρόγραμμά μας
ατμού σάς προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες στο σπίτι,
εξαφανίζοντας τις οσμές και κάνοντας ευκολότερο το

More Benefits :
• Το εύχρηστο πρόγραμμα που προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε 60
λεπτά

• Καταλαβαίνει κάθε φορτίο και προσαρμόζει τον κατάλληλο χρόνο και την
ποσότητα νερού
Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Δυνατότητα πλύσης: 9 kg
•Δυνατότητα στεγνώματος: 6 kg
•Μέγιστη ταχύτητα στροφών: 1600 rpm
•Ανεξάρτητο πλυντήριο - στεγνωτήριο
•Στεγνωτήριο με συμπυκνωτή: η
υδρατμοί υγροποιούνται και
συγκεντρώνονται στο δοχείο νερού δεν απαιτείται εξωτερικός εξαερισμός
•Κινητήρας Inverter για αναβαθμισμένη
απόδοση και εξαιρετικά αθόρυβη
λειτουργία
•Σύστημα Anti-foam
•Προστασία Anti-flood
•Καθυστέρηση έναρξης
•Balance Control αυτόματη
εξισορρόπηση φορτίου
•Πρόγραμμα για Μάλλινα που σας
επιτρέπει να πλύνετε τα μάλλινα ρούχα
σας στο πλυντήριο ρούχων
•Το πρόγραμμα των Μεταξωτών είναι
σχεδιασμένο ειδικά για μεταξωτά
υφάσματα που χρειάζονται απαλό
πρόγραμμα και χαμηλές στροφές
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBWM15PC002018.png
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBWM15PC002028.png
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBFL15PC002024.png
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7

• Facet_WasherDryer_AEG_FamilyName : Other series
•Ενεργειακή κλάση : A
•Απόδοση πλύσης : A
•Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση kW : 210
•Energy cons. annual washing/drying (kWh) : 1224
•Water consumption Annual (l) : 20400
•Water consumption Annual (l) : 11400
•Δυνατότητα πλύσης (kg) : 9
•Χωρητικότητα κάδου : 66
•Μέγιστες στροφές : 1600
•Εναπομένουσα υγρασία : 44
•Κινητήρας : Inverter
•Θόρυβος πλύσης : 51
•Θόρυβος στυψίματος : 77
•Θόρυβος στεγνώματος : 63
•Εγκατάσταση : Ελεύθερο
•Διαστάσεις YxΠxΒ , mm : 850x600x605
•Μέγιστο βάθος mm : 639
•Ρόδες : 4 ρυθμιζόμενα πόδια
•Μήκος καλωδίου : 1.8
•Inlet hose length : 150
•Outlet hose length : 140
•Connected load (W) : 2200
•Τάση λειτουργίας V : 230
•Απαιτούμενη ασφάλεια : 10
•Frequency : 50
•Porthole type of : BF PTO white silver ring
•Woolmark : WOOLMARK BLUE WASH&DRY
•Προγράμματα : ON/OFF, Βαμβακερά, Βαμβακερά οικονομικό,
60min 2in1, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μεταξωτά, Μάλλινα Plus,
Πάπλωμα, Στύψιμο / Άντληση, Ξέβγαλμα, Στέγνωμα μάλλινων,
Στέγνωμα συνθετικών, Στέγνωμα βαμβακερών, Steam
Refresh/Anticrease
•Product Partner Code : All Open

Δυνατότητα πλύσης 9 kg
και στεγνώματος 6 Kg
και με 2 προγράμματα
ατμού

