
EW6C527PP Suszarka

Zadbaj o delikatne suszenie codziennego prania

Dzięki specjalnym czujnikom nasza doskonała suszarka PerfectCare 600 z
systemem SensiCare rozpoznaje poziom wilgotności każdego ładunku prania i
odpowiednio dostosowuje czas suszenia. Dzięki temu nawet przy
najmniejszych ładunkach nigdy nie trwa ono zbyt długo.

Lepsza pielęgnacja ubrań w krótszym czasie

System SensiCare dostosowuje czas suszenia do
poziomu wilgotności każdego ładunku. Pozwala to
zaoszczędzić czas i energię przy zachowaniu
doskonałej pielęgnacji prania.

Suche ubrania w dogodnym dla Ciebie czasie

Funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu pozwoli Ci
dostosować czas rozpoczęcia cyklu do rozkładu zajęć.
Wystarczy, że wprowadzisz godzinę automatycznego
rozpoczęcia suszenia, a urządzenie zajmie się resztą.

Dodatkowe zalety:
Pokrywa otworu suszarki została zaprojektowana w taki sposób, aby
doskonale komponowała się z innymi urządzeniami.

•

Nasza suszarka umożliwia bezpieczne suszenie delikatnych tkanin w niższej
temperaturze.

•

Bardzo duże drzwi naszej suszarki ułatwią Ci wkładanie i wyjmowanie prania.•

Funkcje:

Pojemność pełnego wsadu: 7,0 kg•
Suszarka kondensacyjna: wilgoć jest
kondensowana w pojemniku na wodę,
nie jest wymagana zewnętrzna
wentylacja

•

Suszarka z sensorem: suszarka
wyczuwa, kiedy ubrania są wysuszone
do określonego poziomu

•

Dodatkowe programy sterowane
czasem

•

Programy do bawełny: suszenie do
szafy, dodatkowe suszenie, suszenie
do prasowania

•

Programy do tkanin syntetycznych:
suszenie do szafy, dodatkowe suszenie

•

Zmienny kierunek pracy bębna
zapobiega powstawaniu zagnieceń

•

Typ wyświetlacza: dotykowy LCD•
Funkcja opóźnionego startu•
Wskaźnik stanu suszenia:
minimalizacja zagnieceń/koniec,
chłodzenie, suszenie

•

Wskaźniki: skraplacz, filtr, zbiornik•
Położenie i pojemność zbiornika
kondensacyjnego: po lewej na panelu ,
4,66 l

•

Nóżki: 4 regulowane•

Dane techniczne:

Typ produktu : Suszarka•
Kolor : biały•
Pojemność pełnego wsadu [kg] : 7,0•
Technologia suszenia : kondesacyjne•
Instalacja : wolnostojąca•
Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : B•
Zużycie energii (program Do szafy 1000 obr./min) [kW] : 4,23•
Roczne zużycie energii [kWh] : 504•
Bęben : cynk•
Panel tekstowy : polski•
Poziom hałasu [dB] : 66•
Położenie zbiornika : po lewej na panelu•
Pojemność zbiornika [l] : 4,66•
Oświetlenie wewnętrzne : brak•
Programy do bawełny : suszenie do szafy, dodatkowe suszenie,
suszenie do prasowania

•

Programy do materiałów syntetycznych : suszenie do szafy,
dodatkowe suszenie

•

Typ wyświetlacza : dotykowy LCD•
Wskaźnik statusu suszenia : minimalizacja zagnieceń/koniec,
chłodzenie, suszenie

•

Inne wskaźniki : skraplacz, filtr, zbiornik•
Dołączone akcesoria : brak•
Akcesoria opcjonalne : bezpośredni wąż odpływowy, zestaw do
ustawiania jednego urządzenia na drugim

•

Przewód [m] : 1,45•
Nóżki : 4 regulowane•
Waga netto [kg] : 36,96•
Wymiary WxSzxG [mm] : 850x596x570•
Maksymalna głębokość [mm] : 594•
Napięcie [V] : 230•
Wymagany bezpiecznik [A] : 10•
Pobierana moc [W] : 2250•
Kod produktu (PNC) : 916 098 366•
Kod EAN : 7332543595938•

Opis produktu:

Suszarka PerfectCare
600 z systemem
SensiCare, który
rozpoznaje poziom
wilgotności każdego
ładunku prania i
odpowiednio
dostosowuje czas
suszenia, z funkcją
opóźnienia rozpoczęcia
programu, pojemność 7
kg.
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