
EW6F528S Eestlaetav pesumasin

Igapäevase pesu tipphooldus

Meie suurepärane PerfectCare 600 pesumasin koos
SensiCare-süsteemiga kohandab programmi pikkust
vastavalt pesu kogusele, vähendades seeläbi vee- ja
energiakulu ja hoides ära esemete ülepesemise. Nii
tagatakse ka väikeste koguste võimalikult ökonoomne

Kohandatud hooldus lühema ajaga

Meie SensiCare-süsteem kohandab end vastavalt
pesukogusele, hoides ära riiete ülepesemise. Nii
püsivad teie riided kauem värsked.

Vähem energiat, rohkem aega

Meie Eco TimeManager võimaldab teil pesutsükli
pikkust reguleerida vastavalt oma äranägemisele. Teil
on võimalik kokku hoida nii aega kui energiat ja
pesutulemuste osas ei pea te mingeid järeleandmisi
tegema.

Täiendavad toote eelised:
Viitstardifunktsioon annab teile mugava võimaluse määrata pesu algus teile
kõige sobivamale ajale.

•

Eriti lai avaus tunduvalt mugavamaks pesu sissepanekuks ja väljavõtmiseks•

Toote omadused:

Siidiprogramm spetsiaalselt siidile:
õrnpesu ja kohandatud
tsentrifuugitsükliga

•

Pesuprogrammid: sisse/välja, puuvill,
puuvill säästuprogramm, sünteetika,
õrnpesu, kiirprogramm, loputus
(sõltuvalt p/min), tsentrifuug/
väljapumpamine, puhastus, voodipesu,
siid, Villane pluss, spordirõivad,
spordirõivad, teksa

•

Trumli tasakaalukontroll•
Digitaalne LCD ekraan•
Fuzzy Logic tehnoloogia, kohandub
pesukogusega

•

Viitstardi võimalus•
Lisaloputus•
Lapselukk•
Jalad: 4 reguleeritavat•
Üleujutuskaitse•
 52 l / 0.96 kWh standardprogrammis•
Lisana kaasas seade vedela pesuaine
otimaalseks kasutamiseks

•

Tehnilised andmed:

Tüüp : Eraldiseisev•
Värvus : valge•
Suurim pesukogus, kg : 8•
Tsentrifuugi max kiirus, p/min (2010/30/EC) : 1200•
Energiaklass (2010/30/EC) : A+++•
Aastane energiakulu, kWh (2010/30/EC) : 190,0•
Aastane veekulu, l (2010/30/EC) : 9999•
Mootor : universaalne•
Tehnoloogia : Eco Valve•
Loputussüsteem : Vahuvastane süsteem•
Pesuprogrammid : sisse/välja, puuvill, puuvill säästuprogramm,
sünteetika, õrnpesu, kiirprogramm, loputus (sõltuvalt p/min),
tsentrifuug/ väljapumpamine, puhastus, voodipesu, siid, Villane
pluss, spordirõivad, spordirõivad, teksa

•

Kõrgus mm : 850•
Laius, mm : 600•
Sügavus, mm : 547•
Programmi kulgemise näidik : LCD infoekraan•
Indikaatorite kuva : LCD numbrinäidik•
Pinge, V : 230•
Võimsustarve, W : 2200•
Kaitse, A : 10•
Toitejuhtme pikkus, m : 1.8•
Andurid : Puudub•
Pesutulemus : A•
Niiskustaseme % peale tsentrifuugi : 53•
Tsentrifuugiklass (2010/30/EC) : B•
Energiakulu, kWh/ööpäev : 0.96•
Aktiivne tasakaalustus tsentrifuugimisel : Ja•
Müratase pesemisel, dB(A) (2010/30/EC) : 58•
Müratase tsentrifuugimisel, dB(A) (2010/30/EC) : 79•
Veeühendus : külm•

Toote kirjeldus:

PerfectCare 600
pesumasin SensiCare-
süsteemiga kohandab
programmi pikkust
vastavalt pesu kogusele.
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