„SensiCare“ tehnoloģija - 600.sērija,
Veļas mazgājamā mašīna, dziļums 41.1 cm
EW6S406BXI

Jūsu ikdiena, mazgāta ar gādību
Mūsu PerfectCare 600 šaurā veļas mazgājamā mašīna ar SensiCare sistēmu
regulē programmas ilgumu atbilstoši ievietotās veļas daudzumam, patērējot
mazāk enerģijas un ūdens un neļaujot apģērba gabalam mazgāties pārāk ilgi.
Tās nelielais izmērs ietaupa jums vietu, neatsakoties no ietilpības un
veiktspējas, tādējādi tas nodrošina
411mm max dz, tumši sudrabota, D, 6kg, 951rpm, ŪP 43 l/ciklā, Eco valve,
mazs LED displejs, skārienjutīgi vadības taustiņi, SensiCare, Time Manager,
Anti-Allergy ar tvaiku, invertora motors, 76dB

Priekšrocības un funkcijas
Pielāgota aprūpe īsākā laikā
Mūsu SensiCare sistēma pielāgojas ievietotās veļas
daudzumam, novēršot, ka drēbes tiktu mazgātas pārāk
ilgi, un gādājot, lai apģērbi izskatītos un justos labi
ilgāk.

Katra šķiedra aprūpēta, katrs apģērba gabals
mīkstāks
Mūsu SoftPlus iespēja ļauj izmērcēt drēbes un izvieto
tās vienmērīgi. Gādājot, lai neviena šķiedriņa nebūtu
aizmirsta un lai visi apģērbi justos mīksti un smaržotu
svaigi ilgāk.

Pievienojiet tvaiku patiesai tīrībai
Anti-Allergy programmā augstas veiktspējas
mazgāšanas programmai tiek pievienots tvaika
apstrādes cikls, lai likvidētu baktērijas apģērbos.

Mazāk enerģijas, vairāk laika
Mūsu Eco TimeManager funkcija ļauj noregulēt mazgāšanas cikla ilgumu
atkarībā no jums pieejamā laika. Ietaupot gan jūsu laiku, gan enerģiju un
neatsakoties no rūpīgas mazgāšanas, kas nepieciešama jūsu apģērbam .
Plaša audumu aprūpe, mazāks izmērs
Ļaujiet savam apģērbam izskatīties un justies satriecoši, izmantojot Electrolux
šauro veļas mazgājamo mašīnu. Tās pielāgojamais dizains ietaupa vietu, jo to
var novietot tur, kur standarta izmēra ierīces ir par lielu. Turklāt, izmantojot šo
ierīci, jums nav jāatsakās no kvalitātes, jo jūs joprojām izbaudīsiet lieliskus

• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai saudzīgā
režīmā
• Mazgāšanas programmas: Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā veļa, ātrā
14min, skalošana, izgriešana/atsūknēšana, antialerģijas tvaiks, mazuļu veļai,
zīds, vilna, sporta, virsdrēbes, džinss
• Atliktais starts
• Putu sensors
• Bērnu aizsardzības ierīce
• Kājiņas: 4 regulējamas
• Aizsardzība pret noplūdēm
• Invertora motors, kas nodrošina efektīvāku mazgāšanu un darbojas īpaši
klusi
• Komplektācijā papildpiederums optimālai šķidrā mazgājamā līdzekļa
izmantošanai
• SoftPlus opcija
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Produkta specifikācija
Produkta sērija
Uzstādīšana
Veļas ietilpība, kg
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits,
rpm
Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100
mazg. ciklos
Motora veids
Mazgāšanas tehnoloģija
Skalošanas sistēma

Programmu saraksts

Augstums, mm
Platums, mm
Dziļums, mm
Programmas norises indikācijas
Displeja/indikatoru veids
Tīkla spriegums, V
Pieslēguma jauda, W
Drošinātājs, A
Strāvas vada garums, m

„SensiCare“ tehnoloģija - 600.sērija,
brīvstāvoša
6
951
65
Invertora
Eco valve
Pret-putu sistēma
Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā
veļa, ātrā 14min, skalošana,
izgriešana/atsūknēšana, antialerģijas
tvaiks, mazuļu veļai, zīds, vilna,
sporta, virsdrēbes, džinss
843
595
411
uz šķidro kristālu displeja
Mazs LED
230
2000
10
1.4

Sensori
Mazgāšanas efektivitātes klase
Atlikušā mitruma daudzums, %
Centrifūgas efektivitātes klase
Izslēgta režīma jauda, W
Jauda gaidīšanas režīmā, W
Enerģijas patēriņš, kWh
Ekonomiskās programmas ilgums
CycleDurEco4060HalfE20
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