
EW8H2966IZ Front loaded TD

DelicateCare Teknolojisi ile gardırobunuzdaki tüm giysileri güvenle
kurutun
PerfectCare 800; sahip olduğu DelicateCare Teknolojisiyle standart makinelerin
aksine yünlü, ipekli, outdoor gibi kurutmaya çekineceğiniz en hassas giysileriniz
için özel olarak tasarlanmış eşsiz kurutma programları içerir.

10 Yıl Garantili Inverter Motor ve değişken tambur
hızı ile mükemmel performans
Inverter Motor teknolojisi tamburun her kumaş tipine
göre farklı hız ve ritimde dönmesini sağlar. Isı
hassasiyeti kumaş türüne göre özel olarak ayarlanır.
Özel hassasiyet gerektiren giysileriniz mükemmel
şekilde korunur.

More Benefits :
Pratik bakım ve yıllarca korunan yüksek performans için EcoFlow Filtre
Teknolojisi

•

GentleCare System ile giysileriniz yüksek ısıya maruz kalmaz, ömürleri uzar•

SensiCare System ile az miktarda giysinizi tasarruftan ödün vermeden kurutun•

Features :

Yükleme kapasitesi: 9,0 kg•
Heat Pump ısı pompası teknolojisi•
Nem sensörü•
Zaman kontrollü ek kurutma
programları

•

Çift yönlü kurutma sistemi ile daha eşit
ve kırışıksız kurutma

•

Gösterge tipi: Dokunmatik LCD•
Gecikmeli başlatma fonksiyonu•
Kurutma durum göstergesi: Kırışıklık
açma / program sonu, Soğutma,
Dolaplık kuru, Kurutma, Ekstra kuru,
Ütülük kuru

•

Diğer göstergeler: Kondenser, Filtre,
Su haznesi

•

Su yoğuşma tankı yeri ve kapasitesi:
Sol panel , 5.28 l

•

Ayaklar: Ayarlanabilir ayaklar•

Technical Specs :

Model tanımı : EW8H2966IZ 916098424•
Kurutma kapasitesi : 9,0•
Kurutma teknolojisi : Isı Pompalı•
Motor sistemi : Inverter•
Nem kontrolü : Kondüktimetrik•
Tambur Hacmi (lt) : 118•
Tambur Malzemesi : Paslanmaz Çelik protex•
Dış gövde malzemesi : Çelik•
Kapı Tipi : Sol (değiştirilebilen kapı yönü)•
İç aydınlatma : LED•
Dahili aksesuarlar : Boşaltma hortumu•
Opsiyonel aksesuarlar : Bağlantı kiti•
Yıllık Enerji Tüketimi kWs : 259•
Ses seviyesi dB (A) : 65•
Yoğuşma verimi : B•
Frekans ve voltaj : 50/230•
Renk : Beyaz•
Ürün ölçüleri Y x G x D (mm) : 850x600x600•
Ambalajlı Ölçüler Y X G X D (mm) : 900x640x710•
Brüt ağırlık : 54.5•
Product Partner Code : All Open•
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