„UltraCare“ tehnoloģija - 800.sērija,
Veļas mazgājamā mašīna, dziļums 54,7 cm
EW8F228S

Auduma tekstūras - pilnīgā saglabātas
Mūsu uzlabotajā PerfectCare 800. sērijas veļas mazgājamā mašīnā ar
UltraCare sistēmu mazgāšanas līdzekļi un veļas mīkstinātājs tiek pilnībā
aktivizēti ūdenī, pirms tie sasniedz veļu, nodrošinot apģērba rūpīgu un
nemainīgu tīrību — ātri un saudzīgi.

576mm max dz, C, 8kg, 1151rpm, ŪP 47 l/ciklā, 73dB

Priekšrocības un funkcijas
Risinājums ilgākai dzīvei
Mūsu UltraCare sistēma iepriekš sajauc mazgāšanas
līdzekļus, lai ātrāk un rūpīgāk izmazgātu veļu.
Pateicoties iepriekš sajauktajam veļas mīkstinātājam,
neviens auduma diedziņš netiek aizmirsts un tie visi ir
aizsargāti.

Nevainojams rezultāts tikai 59 minūtēs
Mūsu UltraWash programma nodrošina labāku
mazgāšanas veiktspēju un uzlabotu aprūpi nepilnas
stundas laikā*, turklāt dara to efektīvi. Saglabājot jūsu
apģērba kvalitāti ilgāk. *Izmantojot Ariel mazgāšanas
līdzekļa tabletes.

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.

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 .

• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai saudzīgā
režīmā
• Mazgāšanas programmas: ieslēgt / izslēgt, Eco 40-60, kokvilna, sintētika,
smalkā veļa, ātrā 14min, skalošana, izgriešana/atsūknēšana, antialerģijas
tvaiks, sega, zīds, vilna plus, virsdrēbes, džinss, Ultra mazgāšana
• Veļas tvertnes līdzsvara regulēšana
• Fuzzy Logic tehnoloģija, kas piemērojas iekrautās veļas svaram
• Putu sensors
• Bērnu aizsardzības ierīce
• Kājiņas: 4 regulējamas
• Aizsardzība pret noplūdēm
• 52 l / 0.61 kWh patēriņš, iestatot standarta programmu
• Komplektācijā papildpiederums optimālai šķidrā mazgājamā līdzekļa
izmantošanai
• SoftPlus opcija

„UltraCare“ tehnoloģija - 800.sērija,
Veļas mazgājamā mašīna, dziļums 54,7 cm
EW8F228S
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

„UltraCare“ tehnoloģija - 800.sērija,
brīvstāvoša
8
1151
63
Permanents magnēts
Oko Mix
Pret-putu sistēma
ieslēgt / izslēgt, Eco 40-60, kokvilna,
sintētika, smalkā veļa, ātrā 14min,
skalošana, izgriešana/atsūknēšana,
antialerģijas tvaiks, sega, zīds, vilna
plus, virsdrēbes, džinss, Ultra
mazgāšana
850
600
547
uz šķidro kristālu displeja
Liels LED ekrāns
230
2200
10

Strāvas vada garums, m
Sensori
Mazgāšanas efektivitātes klase
Atlikušā mitruma daudzums, %
Centrifūgas efektivitātes klase
Enerģijas patēriņš, kWh
Balansa kontrole
Izslēgta režīma jauda, W
Jauda gaidīšanas režīmā, W
Enerģijas patēriņš, kWh

1.8
ūdens plūsmas sensors
A
52
B
0.61
Ir
0.3
0.3
0.625

