EW8H458BC Sušička s predným plnením
Zachovajte si svoj štýl
Vďaka technológii DelicateCare v našej sušičke
PerfectCare 800 sa môžete spoľahnúť, že vaše
oblečenie bude skvele vyzerať a zostane príjemné na
dotyk oveľa dlhší čas. Sušička prispôsobuje teplotu
sušenia a pohyb bubna aktuálnym tkaninám.
Patentované cykly prinášajú starostlivosť na
mieru
Technológia DelicateCare® prispôsobí teplotu a
pohyby bubna danému materiálu, aby oblečeniu
poskytla tú najlepšiu starostlivosť. Kvalita odevov tak
zostane zachovaná.

Precízne sušenie pre každú náplň
Naša technológia SmartSense dokáže zistiť úroveň
vlhkosti oblečenia v sušičke. To znamená, že všetky
odevy budú rovnomerne vysušené a chránené pred
zbytočne dlhým sušením.

Ďalšie benefity
• Menej tepla, viac starostlivosti
• Vysušte ešte viac bielizne – rovnomerne a pohodlne
• Menej času, viac starostlivosti

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Celková kapacita: 8.0 kg
•Technológia tepelného čerpadla
dosahuje mimoriadnu energetickú
účinnosť
•Senzorová sušička: rozpozná, kedy je
bielizeň vysušená na požadovanú
úroveň
•Doplnkové časové programy sušenia
•Programy pre bavlnu: suchá na
uloženie, suchá na uloženie plus, extra
suchá, suchá na žehlenie
•Programy pre syntetiku: Suchá na
uloženie, Extra suchá, Suchá na
žehlenie
•Reverzný chod bubna sušičky bielizeň
rozloží a zabráni jej zamotaniu a
pokrčeniu
•Typ displeja: Dotykový LCD displej
•Posunutý štart
•Ukazovateľ fázy programu sušenia:
ochrana proti pokrčeniu, fáza
chladenia, suchá na uloženie, sušenie,
extra sušenie, suchá na žehlenie
•Ďalšie ukazovatele: kondenzátor, filter,
nádrž
•Vnútorné osvetlenie zabezpečuje
optimálnu viditeľnosť v sušičke
•Pozícia a kapacita kondenzačnej
nádržky: ľavá strana predného panelu ,
5.28 l
•Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky

• Technológia sušenia : Tepelné čerpadlo
•Kapacita sušičky (kg) : 8.0
•Energetická trieda : A++
•Ročná spotreba energie (kWh) : 235
•Užívateľské rozhranie : Dotykový LCD displej
•Rozmery VxŠxH (mm) : 850x596x638
•Objem bubna : 118
•Reverzné otáčanie bubna : Áno
•Materiál bubna : antikoro Protex
•Typ motora : Invertor
•Trieda kondenzačnej úspornosti : B
•Úroveň hluku (db(A)) : 66
•Dĺžka kábla (m) : 1.45
•Napätie (V) : 230
•Požadované istenie (A) : 5
•Frekvencia : 50
•Pánty dvierok : Left reversible by user
•Programy pre bavlnu : suchá na uloženie, suchá na uloženie
plus, extra suchá, suchá na žehlenie
•Programy pre syntetiku : Suchá na uloženie, Extra suchá, Suchá
na žehlenie
•Woolmark : Modrý
•Čiarový kód EAN : 7332543558117
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