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Electrolux þvottavél
149.900 kr.

Electrolux Auto Dose - láttu þvottavélina þína ákveða
þvottaefnið!
Þetta er nýja Electrolux Perfect Care 700 með Auto Dose
sápuskammtara. Vissir þú að of lítið þvottaefni getur gert
hvítan þvott gráan og of mikið þvottaefni getur eyðilagt
tauþræðina svo að það slitnar og missir eiginleika sína og
lit. Allt sem þú þarft að gera er að fylla hólf í
sápuskammtaranum með fljótandi þvotta- og
mýkingarefni og velja þitt uppáhalds kerfi. Með
AutoSense skynjurum skammtar vélin vatn við hæfi og
ákvarðar tímalengd kerfis, allt eftir því hvað þú ert að þvo
og hversu mikið. Með Auto Dose tækninni sér vélin síðan
alfarið um að ákveða hæfilegt magn þvotta- og
mýkingarefnis. Aldrei of mikið, aldrei of lítið!
Hentar stórum og meðalstórum fjölskyldum þar sem mikið
er þvegið og tíminn af skornum skammti. 9 kílóa
hleðslugeta, kolalaus hágæðamótor, SoftDrum tromla og
TimeManager tímastjórnun gera þessa vél að
ákjósanlegum kosti heimilisins.
Það helsta:
XXL 9 kg hleðslugeta - meiri afköst en eldri vélar
1400 snúninga stillanlegur vinduhraði
Auto Dose - Sjálfvirkur sápuskammtari sem tryggir
hárrétta skömmtun á þvotta- og mýkingarefni í hvert
sinn
Kolalaus Silence hágæðamótor - lengri ending,
minna slit, hljóðlátari og hraðvirkari
TimeManager - þú ræður tímanum! Styttu þvottakerfin
og sparaðu allt að 60% tíma.
MyCare app - með WiFi tengingu og My Care appinu
getur þú tengst vélinni og sérsniðið þvottakerfin að
þínum óskum
SoftDrum tromla - lágmarkar slit á og verndar
viðkvæman fatnað
SteamCare - lýkur þvottakerfinu með gufu sem sléttir
úr krumpum og lágmarkar þörf á að strauja
FreshScent - sameinar ferskan ilm með nærgætinni
gufu sem frískar upp á mjög viðkvæman fatnað án
þess að nota venjulegt þvottakerfi
Góð sérkerfi þ.á.m. blettahreinsi, ull, silki, sængur og
14 mínútna hraðkerfi
Og allt hitt:
LED skjár, snertitakkar og kerfa- og hitaval með einum
rofa
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Active Balance Control mishleðsluskynjun
XXL 34 cm hurðarop með allt að 160° opnun
FuzzyLogic þvottatækni
WoolMark Blue ullarvottun
SoftPlus fyrir mýkingarefni - dreifir betur úr mýkingarefni
Barnalæsing á hurð og stjórnborði

