
Suur riidehoolduselt, väike suuruselt
Kasutage Electroluxi kompaktset pesumasinat ja säilitage oma riiete 
ihaldusväärne värske välimus. Tänu paindlikule disainile hoiab see kokku 
ruumi, mahtudes kohtadesse, mis jäävad tavalistele masinatele kitsaks. 
Hoolduses aga kompromisse ei tehta, seega võite endiselt nautida kõiki 
suurepäraseid tulemusi.

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.

Aur tõelise puhtuse tagamiseks 
Meie allergiavastane auru- ja pesuprogramm 
kombineerib tõhusa pesu auruga, et eemaldada riietelt 
bakterid.

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

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

Igapäevase pesu tipphooldus
Meie PerfectCare 600 kompaktne pesumasin koos SensiCare süsteemiga 
kohandab programmi pikkust vastavalt pesu kogusele, vähendades seeläbi 
vee- ja energiakulu ja hoides ära esemete ülepesemise. Ökonoomseimad 
tsüklid ka kõige väiksemate pesukogustega; õhuke disain säästab väärtuslikku 
ruumi ega kahanda mahutavust või tulemust.

Toote omadused

• * 10% energiatõhusam võrreldes energiatõhususe klassi A +++ piirmääraga 
(EEI 46) vastavalt EL määrusele 1061/2010
• Siidiprogramm spetsiaalselt siidile: õrnpesu ja kohandatud 
tsentrifuugitsükliga
• Pesuprogrammid: sisse/välja, Eco 40-60, puuvillased esemed, sünteetika, 
õrnad esemed, kiirprogramm (14 min), loputus, tsentrifuug / väljapumpamine, 
allergiavastane auruprogramm, beebipesu, siid, villased esemed, 
spordirõivad, spordirõivad, teksa
• Trumli tasakaalukontroll
• Fuzzy Logic tehnoloogia, kohandub pesukogusega
• Viitstardi võimalus
• Lisaloputus
• Lapselukk
• Jalad: 4 reguleeritavat
• Üleujutuskaitse
• Invertermootor tagab parema ja väga vaikse töötulemuse 
• 51 l / 0.85 kWh standardprogrammis
• Lisana kaasas seade vedela pesuaine otimaalseks kasutamiseks
• SoftPlus funktsioon

SensiCare pesumasin - sügavus 48.2 cm
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Tüüp Eraldiseisev
Värvus valge
Nimitäitekogus kg ecoprogrammiga, 
E20 7

Tsentrifuugimiskiirus, E20 951
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 69
Mootor inverter
Tehnoloogia Eco Valve
Loputussüsteem Vahuvastane süsteem

Pesuprogrammid

sisse/välja, Eco 40-60, puuvillased 
esemed, sünteetika, õrnad esemed, 

kiirprogramm (14 min), loputus, 
tsentrifuug / väljapumpamine, 

allergiavastane auruprogramm, 
beebipesu, siid, villased esemed, 
spordirõivad, spordirõivad, teksa

Kõrgus mm 843
Laius, mm 595
Sügavus, mm 482
Programmi kulgemise näidik LCD infoekraan
Indikaatorite kuva Keskmine LED
Pinge, V 230
Võimsustarve, W 2200
Kaitse, A 10

Toitejuhtme pikkus, m 1.4
Andurid Puudub
Pesutulemus A
Jääkniiskuse %, E20 60
Tsentrifuugimistõhususe klass E20 C
Energiakulu, kWh/ööpäev 0.85
Aktiivne tasakaalustus 
tsentrifuugimisel Ja

Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-
3) 76

Veeühendus külm
Aurufunktsioon No

Toote tehnilised andmed
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