
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 .

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.

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. 

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.  

599mm max dz, C, 8kg, 1351rpm, ŪP 47 l/ciklā, SteamCare/FreshScent, 75dB

Atjautīga precizitāte, gatava lietošanai acumirklī
Novatoriskā SteamCare sistēma, kas ir pieejama PerfectCare 700. sērijas 
veļas mašīnās, sniedz iespēju katra mazgāšanas cikla noslēgumā veikt maigu 
apģērba apstrādi ar tvaiku, par trešo daļu samazinot apģērba burzījumus. 
Rezultātā ir mazāk apģērba burzījumu bez ierastās gludekļa karsēšanas.

Priekšrocības un funkcijas

• * Par 30% energoefektīvāka, salīdzinot ar A+++ energoefektivitātes klasei 
noteikto limitu (EEI 46) saskaņā ar ES regulu 1061/2010 
• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai saudzīgā 
režīmā
• Mazgāšanas programmas: sintētika, smalkā veļa, tvaiks - kašmirs, tvaiks 
FreshScent, izgriešana/atsūknēšana, skalošana, sega, ātrā 14min, sporta, 
virsdrēbes, džinss, vilna/zīds, Eco 40-60, kokvilna 
• Veļas tvertnes līdzsvara regulēšana
• Fuzzy Logic tehnoloģija, kas piemērojas iekrautās veļas svaram
• Putu sensors
• Bērnu aizsardzības ierīce
• Kājiņas: 4 regulējamas 
• Aizsardzība pret noplūdēm
• 54 l / 0.7 kWh patēriņš, iestatot standarta programmu 
• Komplektācijā papildpiederums optimālai šķidrā mazgājamā līdzekļa 
izmantošanai
• SoftPlus opcija
• Tvaika programmas

„SteamCare“ tehnoloģija - 700.sērija, 
 Veļas mazgājamā mašīna, dziļums 57,6 cm
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Produkta sērija „SteamCare“ tehnoloģija - 700.sērija,
Uzstādīšana brīvstāvoša
Veļas ietilpība, kg 8
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, 
rpm 1351

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 63

Motora veids Permanents magnēts
Mazgāšanas tehnoloģija Eco valve
Skalošanas sistēma Pret-putu sistēma

Programmu saraksts

sintētika, smalkā veļa, tvaiks - 
kašmirs, tvaiks FreshScent, 

izgriešana/atsūknēšana, skalošana, 
sega, ātrā 14min, sporta, virsdrēbes, 
džinss, vilna/zīds, Eco 40-60, kokvilna

Augstums, mm 847
Platums, mm 597
Dziļums, mm 576
Programmas norises indikācijas uz šķidro kristālu displeja
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, % 52
Centrifūgas efektivitātes klase B
Enerģijas patēriņš, kWh 0.7
Balansa kontrole Ir
Izslēgta režīma jauda, W 0.3
Jauda gaidīšanas režīmā, W 0.3
Enerģijas patēriņš, kWh 0.625

Produkta specifikācija

„SteamCare“ tehnoloģija - 700.sērija, 
 Veļas mazgājamā mašīna, dziļums 57,6 cm

EW7F248S

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBWM180DE00009.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1610424?signature=613eb3ed64317810d935ccba32974dd0672f710c512922b6d74b7bd9dc067231

