
Mazāk burzījumu, pateicoties apstrādei ar tvaiku
Sistēma SteamCare katra mazgāšanas cikla noslēgumā veic apģērba apstrādi 
ar tvaiku, par trešo daļu samazinot burzījumus. Gludāks apģērbs bez ierastās 
gludekļa karsēšanas.  

AutoDose nodrošina ilgu bieži lietoto kokvilnas 
apģērbu mūžu
AutoDose viedie sensori aprēķina precīzu mazgāšanas 
līdzekļa un mīkstinātāja daudzumu, pasargājot drēbes 
no agrīnas novecošanas, kas rodas, tās pārmazgājot. 
Tādēļ jūsu kokvilnas apģērbi neplīsīs trīs reizes ilgāk. 
*piemērojot spēku kokvilnai, kas mazgāta 30° 
temperatūrā, izmantojot automātisko

Izcila apģērbu aprūpe viedtālrunī ar vienu 
pieskārienu 
Izmantojot lietotni MyElectrolux, jūs varat attālināti 
kontrolēt veļas mazgāšanas ierīces no sava 
viedtālruņa. Izmantojiet Aprūpes konsultanta funkciju, 
lai saņemtu ekspertu padomus par to, kā vislabāk tīrīt 
drēbes. Savukārt, pateicoties iespējai MyFavourites, 
bieži valkātajiem apģērbiem var

Nevainojama kopšana 59 minūšu laikā ar UltraWash 
programmu
Mūsu UltraWash programma piedāvā lielisku veļas 
tīrību un uzlabotu ikdienas veļas apjomu kopšanu 
nepilnas stundas laikā. Mūsu iepriekšējās sajaukšanas 
tehnoloģija nodrošina mazāku elektroenerģijas 
patēriņu, rūpējoties par nevainojamu tīrību zemākā 
temperatūrā. Ilgākai apģērba kvalitātei.

AutoDose, 658mm max dz, A, 9kg, 1551rpm, ŪP 46 l/ciklā, Eco Valve, Wi-Fi, 
liels LED displejs, skārienjutīgi vadības taustiņi, UltraCare, 
SteamCare/FreshScent, Time Manager, invertora motors, 76dB

Priekšrocības un funkcijas

• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai saudzīgā 
režīmā
• Mazgāšanas programmas: Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā veļa, 
vilna/zīds, tvaiks FreshScent, izgriešana/atsūknēšana, skalošana, sega, ātrā 
20min, virsdrēbes, džinss, pretalerģijas ar tvaiku, Ultra mazgāšana 
• Putu sensors
• Bērnu aizsardzības ierīce
• Kājiņas: 4 regulējamas 
• Aizsardzība pret noplūdēm
• 55 l / 0 kWh patēriņš, iestatot standarta programmu 
• Tvaika programmas
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Produkta sērija „UltraCare“ tehnoloģija - 800.sērija,
Uzstādīšana brīvstāvoša
Veļas ietilpība, kg 0
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, 
rpm 0

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 0

Motora veids Permanents magnēts
Mazgāšanas tehnoloģija Oko Mix
Skalošanas sistēma Pret-putu sistēma

Programmu saraksts

Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā 
veļa, vilna/zīds, tvaiks FreshScent, 
izgriešana/atsūknēšana, skalošana, 
sega, ātrā 20min, virsdrēbes, džinss, 

pretalerģijas ar tvaiku, Ultra 
mazgāšana

Augstums, mm 847
Platums, mm 597
Dziļums, mm 636
Programmas norises indikācijas LED indikācija
Displeja/indikatoru veids Liels LED ekrāns
Tīkla spriegums, V 230
Pieslēguma jauda, W 2200
Drošinātājs, A 10

Strāvas vada garums, m 1.8
Sensori ūdens plūsmas sensors, Prosense
Mazgāšanas efektivitātes klase A
Atlikušā mitruma daudzums, % 0
Centrifūgas efektivitātes klase B
Enerģijas patēriņš, kWh 0
Izslēgta režīma jauda, W 0
Jauda gaidīšanas režīmā, W 0
Enerģijas patēriņš, kWh 0
Ekonomiskās programmas ilgums 3:40

Produkta specifikācija
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