
EW8H358S Сушилня

Вашият стил - напълно защитен

За разлика от другите сушилни, PerfectCare от
серията 800 със система DelicateCare се
настройва на правилната температура за
съответната дреха, а движението на барабана се
регулира спрямо конкретната материя.

Персонализирани програми и грижа

Програмите на системата DelicateCare са
адаптирани към вида на тъканите, за да запазят
възможно най-дълго време вид и функционалност.

Прецизно изсушаване на всяко зареждане

Системата SmartSense установява с голяма
точност влажността на всяко изделие. Прецизните
сензори гарантират равномерно сушене и
предпазват от прекомерно изсушаване. Така
дрехите запазват формата и цветовете си.

More Benefits :
Сушене с щадящо ниски температури - наполовина по-ниски в сравнение
с конвенционалните сушилни.

•

Специални програми за идеално изсушаване на голям обем пране като
спално бельо или смесено зареждане, с адаптирани параметри.

•

Влажността на всяка дреха се мери от сензори и времето за сушене се
регулира така, че да предпази дрехата от прекомерно, ненужно

•

Характеристики

Технологията с термопомпа постига
безпрецедентна енергийна
ефективност

•

Сензор за сушене: отчита кога
дрехите са изсушени до желаното
ниво

•

Допълнително време, контролиращо
програмите за сушене

•

Програми за памучни тъкани: За
гардероба, За гардероба +, Екстра
сухи, Сухи за гладене

•

Програми за синтетични тъкани: За
гардероба, Екстра сухи, За гладене

•

Специални програми на сушене:
Спално бельо XL, Памук ЕКО, Памук,
Деликатни, Деним (дънки),
Олекотени завивки, Смесени XL,
Outdoor (връхни дрехи), Освежаване,
Коприна, Синтетика, Вълна

•

Woolmark Blue - сертифицирана
програма за сушене на вълна и
изделия с етикет ръчно пране,
позната от преди като Gold

•

Реверсивното въртене на барабана
отпуска дрехите и предотвратява
заплитането и намачкването

•

Тип на дисплея: Сензорно
управление LCD

•

Опция отложен старт•
Индикация за статуса на сушене:
Против намачкване/край,
Охлаждане, Сухи за прибиране,
Сушене, Екстра сухи, Идеални за
гладене

•

Индикации за: Почистване на
кондензатора, Филтър, Контейнер за
вода

•

Технически спецификации

Енергиен клас (2010/30/EC) : A++•
Клас кондензационна ефективност : B•
Енергийна консумация при стандартна програма за памук при
пълно зареждане в kWh : 1.99

•

Годишна консумация на енергия (kWh) : 235•
Технология на изсушаване : Термопомпа•
Kапацитет на сушене (кг.) : 8.0•
Обем на барабана : 118•
Ниво на шум db(A) re 1 pW : 66•
Размери ВxШxД в мм : 850x596x638•
Максимална дълбочина (мм) : 662•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.45•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Необходим предпазител (А) : 5•
Честота (Hz) : 50•
Тип мотор : Инверторен•
Капацитет на контейнера : 5.28•
Woolmark сертификат : Woolmark Blue•
Включени аксесоари: : Маркуч за източване•
Опция за аксесоари (не са включени): : Свързващ елемент
(стакинг кит)

•

Основен цвят : Бял/a•
Product Partner Code : All Open•
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