
EW8H359SC Předem plněná bubnová sušička

Váš styl zcela zachován

Díky systému DelicateCare naší bubnové sušičky
PerfectCare 800 budou oděvy stále dobře vypadat. O
prádlo je správně postaráno, včetně oděvů, které
byste sušičce nesvěřili.

Patentované cykly přináší péči na míru

Technologie DelicateCare přizpůsobí teplotu sušení a
pohyby bubnu danému materiálu pro tu nejlepší péči.
Kvalita oblečení přitom zůstane zachována.

Precizní sušení pro každou náplň

Naše technologie SmartSense dokáže detekovat
vlhkost každého kusu oblečení v sušičce. To
znamená, že veškeré oděvy jsou rovnoměrně
usušené a chráněné před zbytečně dlouhým sušením.

Další benefity
Díky šetrnému sušení při poloviční teplotě má oblečení delší životnost a není
vystaveno zbytečně vysokým teplotám.

•

Praktické XL programy na mix oblečení nebo povlečení upravují cyklus podle
konkrétních kusů prádla, které se právě nacházejí v bubnu.

•

Sušička změří vlhkost každé várky prádla. Sušicí cyklus přizpůsobí
naměřeným hodnotám tak, aby nedošlo ke zbytečnému přesušování oděvů.

•

Specifikace

Maximální náplň: 9.0 kg•
Technologie tepelného čerpadla
dosahuje nebývalé 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: funkce proti
pomačkání - konec, zchlazování, suché
do skříně, sušení, extra suché, žehlení

•

Další indikátory: kondenzace,
zanesený filtr, nádrž

•

Kapacita a uložení kondenzační
nádrže: 5.28 l, v panelu vlevo

•

Nožičky: 4 nastavitelné nožky•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Kapacita sušičky (kg) : 9.0•
Barva : Bílá•
Způsob sušení : s tepelným čerpadlem•
Vnitřní osvětlení : LED•
Funkce proti pomačkání prádla : Standard 90 min•
Funkce : programy sušení•
Indikátory fáze sušení : funkce proti pomačkání - konec,
zchlazování, suché do skříně, sušení, extra suché, žehlení

•

Další indikátory : kondenzace, zanesený filtr, nádrž•
Designová řada : Diamond•
Funkce : zpožděný start, stupeň usušení, upozornění na konec
cyklu, extra tichý, extra proti zmačkání, zap./vyp., reverzní ,
start/pauza, čas sušení

•

Energie : Energy supply•
Značka : Electrolux•
Model : EW8H359SC•
Příkon (W) : 900•
Energetická třída : A++•
Hlučnost při sušení dB(A) : 0•
Čas sušení v cyklu "bavlna, suché do skříně" (min) : 185•
Spotřeba en. v cyklu "bavlna k žehlení" (kWh) : 1.57•
Kapacita náplně pro cyklus "bavlna k žehlení" (kg) : 9•
Čas cyklu "bavlna, žehlení" (min.) : 129•
Spotř. en. pro cyklus "syntetika, suché do skříně" : 0.56•
Kapac. náplně cyklu "synt. suché do skříně" (kg) : 3.5•
Čas cyklu "syntetika, suché do skříně" (min.) : 56•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 0•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 850•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 638•
Hloubka (mm) s přesahy (vč. dvířek, desky ap.) : 662•
Čistá hmotnost (kg) : 48.26•
Šířka balení (mm) : 640•
Výška balení (mm) : 900•
Hloubka balení (mm) : 710•

Popis výrobku
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