
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.

Hooldus ja pehmus kõigi kiududeni
Meie SoftPlus-funktsioon teostab riiete eelneva leotuse ja jaotab need masinas 
ühtlaselt laiali. Nii tagatakse kõigi riidekiudude põhjalik hooldus ning pesu on 
pikemalt pehme ja värskelõhnaline.

Riided värskeks väiksema veekogusega, 
värskendava lõhna lisamise võimalus
Nautige äsjapestud riiete värskust, säästes samal ajal 
vett. Värskendades oma lemmikrõivaid auruga, võite 
säästa rohkem kui 40 l vett tsükli kohta ja pikendada nii 
oma riiete eluiga. Kui soovite veelgi värskemat 
tulemust, kasutage lisaks lõhnaainet.

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

Auru abil siledamaks
Meie SteamCare-süsteem lõpetab iga pesutsükli 
auruga, mis vähendab kortsumist kolmandiku võrra. 
Sile tulemus ilma triikraua kuumuseta. 

PerfectCare 700 pesumasin innovatiivse SteamCare-süsteemiga võimaldab 
teil pesutsükli lõpetada õrna aurujoaga.

See ihaldusväärne sile lõpptulemus – nüüd kohe saadaval
Meie PerfectCare 700 pesumasina innovatiivne SteamCare-süsteem 
võimaldab teil esemete pesu lõpetada õrna aurujoaga, mis vähendab nende 
kortsumist kuni kolmandiku võrra. Lihtne viis saavutada siledam tulemus ilma 
triikraua kuumuseta.

Toote omadused

• * 30% energiatõhusam võrreldes A +++ energiatõhususe klassi piirmääraga 
(EEI 46) vastavalt EL määrusele 1061/2010
• Siidiprogramm spetsiaalselt siidile: õrnpesu ja kohandatud 
tsentrifuugitsükliga
• Pesuprogrammid: Eco 40-60, puuvillased esemed, sünteetika, õrnad 
esemed, kašmiiri aurutus, aurutus FreshScent-lõhnaga, tsentrifuug / 
väljapumpamine, loputus, voodikate, kiirprogramm (14 min), spordirõivad, 
spordirõivad, teksa, Vill/siid
• Trumli tasakaalukontroll
• Fuzzy Logic tehnoloogia, kohandub pesukogusega
• Lisaloputus
• Lapselukk
• Jalad: 4 reguleeritavat
• Üleujutuskaitse
• 54 l / 0.7 kWh standardprogrammis
• Lisana kaasas seade vedela pesuaine otimaalseks kasutamiseks
• SoftPlus funktsioon
• Auruprogrammid

SteamCare pesumasin - sügavus 57.6 cm

EW7F248S

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEWM200PA0007C.jpg


Tüüp Eraldiseisev
Värvus valge
Nimitäitekogus kg ecoprogrammiga, 
E20 8

Tsentrifuugimiskiirus, E20 1351
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 63
Mootor Permanent Magnet
Tehnoloogia Eco Valve
Loputussüsteem Vahuvastane süsteem

Pesuprogrammid

Eco 40-60, puuvillased esemed, 
sünteetika, õrnad esemed, kašmiiri 

aurutus, aurutus FreshScent-lõhnaga, 
tsentrifuug / väljapumpamine, loputus, 

voodikate, kiirprogramm (14 min), 
spordirõivad, spordirõivad, teksa, 

Vill/siid
Kõrgus mm 847
Laius, mm 597
Sügavus, mm 576
Programmi kulgemise näidik LCD infoekraan
Indikaatorite kuva Suur LED
Pinge, V 230
Võimsustarve, W 2200
Kaitse, A 10

Toitejuhtme pikkus, m 1.8
Andurid Voolumõõtur, ProSense
Pesutulemus A
Jääkniiskuse %, E20 52
Tsentrifuugimistõhususe klass E20 B
Energiakulu, kWh/ööpäev 0.7
Aktiivne tasakaalustus 
tsentrifuugimisel Ja

Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-
3) 75

Veeühendus külm
Aurufunktsioon Full + Fragrances

Toote tehnilised andmed
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