UFW58K9164 Edestä täytettävä pyykinpesukone
Arkalaatuiset pyykkisi turvallisissa käsissä
Electrolux UltraCareTM Eco -pesukone pesee pyykit
täydellisen puhtaiksi jättäen ne pehmeiksi – jopa 30
°C:ssa. Pesu- ja huuhteluaineet aktivoidaan ennen
liuoksen suihkuttamista pyykkeihin, jolloin aineet
imeytyvät syvemmälle kuituihin ensiluokkaista
Ainutlaatuinen esisekoitusjärjestelmä pitää huolta
vaatteistasi
UltraMix-järjestelmä sekoittaa pesu- ja huuhteluaineet
veteen erityisessä säiliössä ja suihkuttaa liuoksen
sitten pyykeille. Näin ne jakautuvat tasaisesti ja niiden
teho maksimoituu. Seurauksena on erinomaiset
tulokset jopa matalissa lämpötiloissa, ilman riskiä

Pesee kaikenkokoiset pyykkimäärät luotettavasti
DirectSpray-toiminto suihkuttaa vettä jatkuvasti pyykin
keskelle, minkä ansiosta saavutat ensiluokkaiset
tulokset myös suurempien täyttömäärien kohdalla.

Muita keskeisiä ominaisuuksia:
• Päivittäispyykit vain 60 minuutissa
• Luonnollinen höyrypuhdistus raikastaa vaatteesi ja poistaa rypyt ilman
pesemistä
• OptiSense säätää ajan-, veden- ja energiankulutuksen automaattisesti
optimaalisilla tuloksilla ja samalla minimaallisella energiankulutuksella.
Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• Ainutlaatuiset höyryohjelmat
•Suihkupesutekniikka
•Maksimi linkousnopeus: 1600 k/min
•Iso LCD-näyttö
•Time Manager
•Pesuohjelmat ja valinnat: ON/OFF,
Puuvilla, Puuvilla Eco, UltraWash 60,
Keinokuidut, Hienopesu, Villa Plus,
Farkut, Huuhtelu/tyhjennys, Huuhtelu
(muok.linkousnop.), Peitot, Pika, Höyry
Raikastus, Höyry keinokuidut, Höyry
Puuvilla, No wash adding during cycle,
No down wash, No impregnate wash,
No anti pets hair wash
•Lisähuuhtelu
•Automaattinen tasapainon tunnistus
•Fuzzy Logic
•Veden virtauksen tunnistin
•Ajastin
•Vaahdontunnistus
•Tulvasuojaus
•Tulvasuojaus Aqua Control
pohjasensorilla
•Soft -rumpu

• Tuoteryhmä : Edestä täytettävä pyykinpesukone
•Asennus/sijoitus : Vapaasti sijoitettava
•Väri : Valkoinen
•ColorEnglish : White
•Täyttömäärä pesussa (kg) : 9
•Energialuokka (2010/30/EU) : A+++ -50%
•Energiankulutus/vuosi (kWh, 2010/30/EU) : 105,0
•Energ. valko/kirjo 60°C, täys (kWh, 2010/30/EU) : 0.64
•Energ. valko/kirjo 60°C, puoli (kWh, 2010/30/EU) : 0.34
•Energ. valko/kirjo 40°C, puoli (kWh, 2010/30/EU) : 0.34
•OFF-mode energiankul. (W, 2010/30/EU) : 0,05
•Left on-mode energiankul. (W, 2010/30/EU) : 0,05
•Vuotuinen vedenkul. (ltr, 2010/30/EU) : 10499
•Linkousluokka (2010/30/EU) : A
•Max.linkousnopeus (k/min, 2010/30/EU) : 1600
•Luokitusohjelma (2010/30/EU) : Normaali valko/kirjopyykki 60 °C
puoli- ja kokotäyttö, Normaali valko/kirjopyykki 40 °C puolitäyttö
•Ohjelman kesto (puuvilla 60°C, täysi) (min) : 226
•Ohjelman kesto (puuvilla 60°C, vajaa täyttö) (min) : 185
•Ohjelman kesto (puuvilla 40°C, vajaa täyttö) (min) : 199
•Left on-mode pituus (min, 2010/30/EU) : 5
•Äänitaso pesussa (dB(A) re 1 pW, 2010/30/EU) : 51
•Äänitaso linkouksessa (dB(A) re 1pW, 2010/30/EU) : 77
•Äänitaso pesu/linkous (dB(A)) : 51/77
•Jäännöskosteus (%, 2010/30/EU) : 44
•Rummun tilavuus (ltr) : 69
•Pesutulosluokka : A
•Pesutekniikka : UltraMix
•Moottori : EcoInverter
•Näyttö : Suuri LCD-näyttö
•Linkouksen aktiivinen tasapainotus : On
•Pesualtaan materiaali : Carboran
•Luukun lukitus : Välittömästi aukeava luukku
•Lokeroiden määrä pesuainekaukalossa : 3
•Vedenottoletku : Normaali
•Vedenottoletkun pituus (cm) : 130

A+++ -50% energialuokka, A linkoustulos, Linkous
max.1600 k/min,
Täyttömäärä 9 kg,
UltraCare Eco, EKO
Inverter -moottori,
Höyryohjelmia, Invertermoottori, Iso LCDnäyttö, Äänitaso
pesussa 51 dB(A).

