EWS1074SAU Eestlaetav pesumasin
Väike ruum, sama tulemus.
Et rõivaid hästi hooldada, ei ole tingimata tarvis palju ruumi. See õhuke
pesumasin võtab kuni 25% vähem ruumi, kui tavaline pesumasin ning annab
sama hea pesutulemuse. Mahutavus 7 kg - see võrdub 28 särgiga.

Kohandage tsükkel vastavalt oma ajakavale - mitte
vastupidi
Kindlustage, et pesemine mahuks teie ajakavasse.
TimeManager®i abil saate tsüklit kohandada ning teie
pesu pesemine lõpeb soovitud ajal.

Teie riiete parim hooldus – tsükli kohandamine
vastavalt kogusele
Selle pesumasina nutikas OptiSense-süsteem
reguleerib pesutsüklit vastavalt pesu kogusele. Tänu
pesuaja ning vee- ja energiakulu automaatsele
reguleerimisele ei pesta riideid kunagi üle, mis tagab
nende parima võimaliku hoolduse.

Täiendavad toote eelised:
• Woolmark Blue (varem Woolmark Gold) sertifikaat – eriti õrn toime tagatud
• Viitstardifunktsioon pesutsükli edasi lükkamiseks
• Pesemisaja pikkuse paindlik valikuvõimalus

Toote omadused:

Tehnilised andmed:

Toote kirjeldus:

• Suurim pesukogus: 7 kg
•Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus:
1000 p/min
•Siidiprogramm spetsiaalselt siidile:
õrnpesu ja kohandatud
tsentrifuugitsükliga
•Pesuprogrammid: sisse/välja, puuvill,
puuvill säästuprogramm, sünteetika,
õrnpesu, villased esemed pluss, siid,
voodipesu, loputus (sõltuvalt p/min),
väljapumpamine, tsentrifuug, teksad,
kardinad, värskendus, kiirpesu
•Trumli tasakaalukontroll
•Fuzzy Logic tehnoloogia, kohandub
pesukogusega
•Viitstardi võimalus
•Lisaloputus
•Lapselukk
•Jalad: 4 reguleeritavat
•Üleujutuskaitse

• Mõõtmed : Mõõtmed
•Laius, mm : 595
•Kõrgus mm : 850
•Sügavus, mm : 448
•Toitejuhtme pikkus, m : 1.4
•Täitmisvooliku pikkus, cm : 130
•Väljalaskevooliku pikkus, cm : 130
•Tootekujundus : Tootekujundus
•Paigaldustüüp : eraldiseisev
•Tooteomadused : Tooteomadused
•Suurim pesukogus, kg : 7
•Pesutulemus : A
•Tsentrifuugi max kiirus, p/min (2010/30/EC) : 1000
•Tsentrifuugiklass (2010/30/EC) : C
•Niiskustaseme % peale tsentrifuugi : 60
•Müratase pesemisel, dB(A) (2010/30/EC) : 58
•Müratase tsentrifuugimisel, dB(A) (2010/30/EC) : 76
•Veekulu, l : 48
•Aastane veekulu, l (2010/30/EC) : 9999
•Deklareeritud programmid (2010/30/EC) : Puuvill 60 kogu ja pool
masinatäit, puuvill 40 pool masinatäit
•Programmi kestvus (Puuvill 60°C), min : 211
•Sisselülitunud oleku pikkus, min (2010/30/EC) : 5
•Mootor : universaalne
•Energiatarbivus : Energiatarbivus
•Energiaklass (2010/30/EC) : A+++
•Aastane energiakulu, kWh (2010/30/EC) : 175,0
•Energiakulu puuvill 60°C programmil, kWh : 0.89
•Energiakulu väljalülitatult, W (2010/30/EC) : 0,48
•Kaitse, A : 10
•Pinge, V : 230
•Võimsustarve, W : 2200
•Muu : Muu
•Netokaal, kg : 60.5
•Lisad : lapselukk, lisaloputus, põhjakate, vedela loputusaine
sahtel
•EAN-i kood : 7332543542826

Kitsas viitstardiga
pesumasin. WuickWashvalikuga saate iga tsükli
kestust vähendada kuni
50%.

