
EW7W368SI Пералня със сушилня

Система DualCare при серия PerfectCare 700
регулира температурата и движенията на
Доверете се на нашите иновативни перални със
сушилни PerfectCare серия 700 със система
DualCare, които с едно зареждане осъществяват
цикъла „от сухо до сухо“.Системата DualCare се
приспособява към нуждите на различните видове

DualCare: двойна грижа в едно пространство

Системата DualCare се приспособява към нуждите на различните видове
тъкани по отношение на температурата и движенията на барабана.
Деним, вълна, деликатни или връхни дрехи – внимателни изпрани и
грижливо изсушени, за да им се радваме и носим по-дълго време.

Система SensiCare за автоматично регулиране
на консумацията
Нашата система SensiCare адаптира консумацията
според зареденото количество дрехи и така
предотвратява ненужно дългото пране. Гаранция
за по-дълго запазване на вида и усещането при
носенето на дрехите.

More Benefits :
Система с пара SteamCare за намаляване на гънките по прането•

Програма NonStop 60 мин. - пране и сушене с едно зареждане•

Инверторен мотор за тих режим на работа•

Характеристики

Капацитет на зареждане: 8 кг•
Максимална скорост на
центрофугиране: 1600 об./мин.

•

Кондензационна сушилня: влагата
кондензира във воден контейнер без
необходимост от отвеждане на
въздуха

•

Капацитет на сушене: 4 кг•
Пералня със сушилня за пълно
вграждане

•

Опция отложен старт•
Програма, предназначена за
вълнени тъкани с означение"вълна"

•

Автоматично сушене•
Време за сушене•
Система за изплакване без пяна•
Програми: Вкл./Излк., памук,
Икономична памук, Синтетика,
Деликатни, Вълна плюс, Освежаване
с пара, Центрофуга / Изпомпване,
Изплакване (настр. обороти),
Самопочистване на пералнята,
антиалергична, Спортни дрехи,
Outdoor, Деним (дънки), One GO 1 ч.
1 кг.

•

Контрол на баланса на прането в
барабана

•

Детска защита•
Защита от наводнения•
Крака на уреда: 4 регулируеми•

Технически спецификации

Енергиен клас : A•
Клас на изпиране : A•
Годишна енергийна консумация пране (kWh) : 194•
Годишна енергийна консумация пране/ сушене (kWh) : 1060•
Годишна консумация на вода пране/сушене (л) : 23000•
Годишна консумация на вода (л) : 11200•
Капацитет на пране (кг) : 8•
Обем на барабана : 52•
Макс. обороти при центрофугиране (об./мин.)
(2010/30/EC) : 1600

•

Остатъчна влажност след макс. скорост на центроф., %
(2010/30/EC) : 44

•

Тип мотор : Инверторен•
Ниво на шум пране IEC 704-3 dB(A) : 46•
Ниво на шум центрофуга IEC 7043 dB(A) : 70•
Ниво на шум сушене IEC 7043 dB(A) : 52•
Вид инсталация : Напълно вграждане•
Размери ВxШxД в мм : 819x596x540•
Максимална дълбочина (мм) : 544•
Външна дължина на захранващия кабел : 1.5•
Дължина на входящия маркуч : 150•
Дължина на изходящия маркуч : 145•
Консумирана мощност (Watt) : 2000•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Необходим предпазител (А) : 10•
Честота (Hz) : 50•
Woolmark сертификат : WOOLMARK BLUE WASH&DRY•
Основен цвят : Бял/a•
Product Partner Code : All Open•

Product Description :



EW7W368SI Пералня със сушилня


