
Méně času, více péče
Nová generace sušiček s technologií SensiCare okamžitě reaguje na množství 
prádla, které do bubnu vkládáte.  Automaticky upraví program tak, aby sušení 
bylo co nejefektivnější a nejšetrnější.  Úpravou vybraných parametrů  se zkrátí 
čas potřebný k sušení, sníží se opotřebení textilu a celý proces je co 
nejekonomičtější. 

Vysušte ještě více prádla – rovnoměrně a pohodlně
Rodinné XL programy umožňují rychle a šetrně usušit velké množství prádla 
najednou. Ať už se jedná třeba o povlečení, velký koš prádla nebo snímatelný 
potah ze sedačky, XL programy XL Povlečení a XL Mix jsou zde pro vás. 
Ušetříte nejen čas, ale i energii.

Precizní sušení pro každou náplň
Strategicky rozmístěné senzory vlhkosti a teploty 
zajišťují precizní usušení každé jednotlivé várky prádla. 
Intuitivní technologie SmartSense dokáže detekovat 
vlhkost konkrétního kusu oblečení v sušičce, což 
znamená, že veškeré oděvy jsou rovnoměrně usušené 
a chráněné před namáhavě dlouhým sušením.

Méně tepla, více péče
Technologie GentleCare u sušiček Electrolux 
PerfectCare 700 díky tepelnému čerpadlu suší prádlo 
téměř při poloviční teplotě. Vaše oděvy nejsou nikdy 
vystaveny zbytečně vysokým teplotám. 

Patentované cykly přináší péči na míru
Pokročilá technologie DelicateCare přizpůsobí teplotu 
sušení a pohyby bubnu vždy konkrétní nálni. Můžete si 
být jisti, že vaše oblečení získá tu nejlepší péči a bude 
dlouho krásné a měkké.

Váš styl zcela zachován
Systém DelicateCare v bubnových sušičkách Electrolux PerfectCare 800 
pečuje o vaše prádlo tím nejdelikátnějším způsobem. Speciální pohyby bubnu 
- připravené na míru jednotlivým druhům textilií - vaše prádlo hýčkají během 
celého sušícího cyklu. Vaše oblečení tak bude stále skvěle vypadat! Navíc se 
nemusíte rozhodovat, které

Specifikace a benefity

• Maximální náplň:
• Technologie tepelného čerpadla dosahuje vynikající energetické účinnosti - 
až o 40% úspory energie navíc
• Senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni
• Senzorem upravovaný čas sušení. Na základě vyhodnocení vlhkosti může 
být prodloužen.
• Zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
• Typ displeje: Dotykový displej 
• Možnost nastavení odloženého startu
• Indikátory fáze sušení pro:
• Další indikátory:
• Kapacita a uložení kondenzační nádrže: 5.28 l,v levé části panelu
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
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Způsob sušení s tepelným čerpadlem
Kapacita sušičky (kg) 8
Rozměry (mm) 850x596x662
Ovládání Dotykový displej
Objem bubnu (l) 118
Reverzní otáčení bubnu Ano
Materiál bubnu Nerezová ocel Protex
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Délka přívodního kabelu (m) 1.45
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 5

Speciální programy
Bedlinen XL, Cotton Eco, Cottons, 
Delicates, Denim, Duvet, Mix XL, 

Outdoor, Refresh, Hedvábí, 
Synthetics, Wool

Frekvence (Hz) 50
Standardní příslušenství odpadní sada
Zavěšení dvířek Vlevo, zaměnitelné
Uložení kondenzační nádrže v levé části panelu
Barva ovládacího panelu Bílá
Počet funkcí ovládacího tlačítka 9
Materiál těla Ocel
Tank capacity 5.28
Pozice filtru přední část
Woolmark Woolmark Blue

EAN kód produktu 7332543748051

Technická specifikace
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