
EDH3488GDE Uscator cu incarcare frontala

Dacă le iubiţi, uscaţi-le

Uscătorul DelicateCare usucă cu grijă orice articol
spălat de dumneavoastră - chiar şi cele mai delicate,
cum ar fi lâna, mătasea sau caşmirul. Aceasta
înseamnă că puteţi fi sigur că hainele dumneavoastră
vor avea, întodeauna, cel mai bun aspect.

Programe special concepute, pentru cele mai
delicate articole de îmbrăcaminte
Acest uscător atât de delicat cu ţesăturile vine cu
program special concepute pentru ajustarea vitezei
rotaţiilor tamburului, direcţiei şi temperaturii, în funcţie
de timpul materialelor. Chiar şi cele mai delicate
ţesături, care necesită spălare manuală, cum ar fi lâna

A++. Randament energetic foarte bun, mulţumită
tehnologiei profesionale
Mulţumită tehnologiei sale cu pompă de căldură, acest
uscător din clasa A++ foloseşte temperaturile scăzute
pentru a usca cu atenţie hainele dumneavoastră şi
consumă cu 58% mai puţină energie decât de un
uscător din clasa B.

Beneficii suplimentare :
Senzorii OptiSense ajustează timpul de uscare pentru cele mai bune rezultate
şi cel mai eficient consum de energie

•

Sistemul EcoFlow pentru flux mare de aer, consum mic de energie şi un sigur
filtru, uşor de menţinut

•

Motor Inverter din gama profesională de la Electrolux, cu 10 ani garanţie•

Beneficii :

Capacitate uscare: 8.0 kg•
Tehnologia cu pompă cu căldură aduce
rezultate fără precedent din punctul de
vedere al eficienţei energetice

•

Senzor de uscare: uscătorul simte
atunci când hainele sunt uscate până la
nivelul specificat

•

Programe suplimentare pentru
selectarea timpului de lucru

•

Programe bumbac: Gata de pus in
dulap, Gata de pus in dulap, Extra
uscare, Gata de calcat

•

Programe ţesături sintetice:
Reimprospatare tesaturi, Extra uscare,
Gata de calcat

•

Acţiunea inversă de rotire permite
întinderea rufelor şi previne încâlcelile
şi cutele.

•

Tip afişaj: Afisaj mare LCD•
Opţiune start întârziat•
Indicator status uscare pentru:
Antisifonare/Sfarsit, Racire, Gata de
pus in dulap, Uscare, Extra uscare,
Gata de calcat, Uscare usoara

•

Indicaţii pentru: Curatare condensator,
Curatare filtru, Rezervor plin

•

Poziţie şi capacitate rezervor: Panou
stanga , 5.28 l

•

Picioruşe: 4 picioruse ajustabile•
Balamale: Stanga - reversibila(e) de
catre utilizator

•

Programe speciale de uscare : Delicate
şi suport pantofi, Uşor de călcat plus,
Împrospătare, Jeans, Mix, Rapid 2 kg,
Tricouri, Mătase, Sport, Timp, Lână,
Cuverturi

•

Specificatii tehnice :

Marca : Electrolux•
Model : EDH3488GDE•
Clasa de eficienta energetica : A++•
Consum zilnic de energie (kW/24h) : 0•
Capacitate de uscare (kg) : 8.0•
Durata Program Reimprospatare 1000 : 154•
Consum energie - Program Pregatit pt calcat - 1000 : 0•
Incarcare - Program uscare bumbac (kg) : 0•
Durata Program Pregatit pentru calcat 1000 : 0•
Consum energie - Program Uscare sintetice - 1200 : 0•
Incarcare - Program Uscare sintetice (kg) : 0•
Durata Program Uscare sintetice 1200 : 0•
Consum anual de energie : 0•
Tehnologie uscare : Pompa de caldura•
Nivel de zgomot la uscare IEC 704-3 (dB(A)) : 0•
Dimensiuni IxLxA (mm) : 850x600x600•
Culoare : Alb•
Accesorii incluse : Furtun evacuare directa, Gratar pentru uscare•
Accesorii optionale : Kit de suprapunere deasupra masinii de
spalat

•

Sarcină electrică (W) : 900•
Tensiune (V) : 230•
Siguranta necesara (A) : 5•
PNC (cod numeric al produsului) : 916 097 709•
ProductTitle : Electrolux916 097 709•

Descrierea produsului

Electrolux916 097 709


