
Kisimulnak 
a gyűrődések

SteamSystem mosógépek gőzprogramokkal – 2013



A mosodák gőzt használnak a ruhák felfrissítéséhez és 
a gyűrődések eltávolításához. Ahogy a gőzpára fellazítja 
az anyagot, a gyűrődések és ráncok finoman kisimulnak. 
Az Electrolux SteamSystem gőzprogramos mosógépeit 
a professzionális szakemberekkel végzett közös munka 
inspirálta. Mostantól Ön is kitisztíthatja otthon ruhatára 
legféltettebb darabjait.

Az európai 
professzionális 
mosodák 
első számú beszállítójától



Kevesebb vasalás 

A gőzprogram csökkenti 
vagy akár teljesen kisimítja 
a gyűrődéseket, így minimális 
időt kell vasalással tölteni. Vagy 
az is lehet, hogy egyáltalán nem 
lesz rá szükség. 





Frissítés 

A gőz segítségével mosás 
nélkül is felfrissítheti ruháit: 

•  eltávolítja a ruhákból 
a kellemetlen szagokat 
– a legfinomabb holmi 
is friss illatú és tapintású 
lesz,

•  felfrissítheti a már nem 
új darabokat – az elnyűtt 
ruhák is a legjobb 
formájukat hozzák,

•  ritkábban kell tisztítóba 
adni a nem mosható 
holmikat.

Kíméletes ápolás 
Az egyetlen gőzprogram-
mal rendelkező mosógép, 
mely megkapta 
a Woolmark Gold 
tanúsítványt. Ez azt jelenti, 
hogy a legkényesebb 
ruhadarabokat is 
biztonsággal tisztíthatja 
ezekben a készülékekben 
– a megfelelő programon.
A gyapjú- és selyem-
holmikat vagy akár a drága, 
finom fehérneműit is 
rábízhatja mosógépére.

A ruhák hosszú idő 
után is úgy néznek ki,  
mintha újak lennének



Nagyszerű  
kombináció
A ruhák kíméletes tisztítása és az energiafogyasztás 
csökkentése. Mindez együtt is megoldható. Ha netán 
hihetetlennek tűnik, csak nézze meg, mi mindent kínálnak 
Önnek gőzprogramos mosógépeink.



TimeManager 
EcoInfo kijelzéssel

A kiválasztott program 
és a mosás hosszának 
függvényében 
megmutatja 
az energiafogyasztást.

Akár 10 kg töltet

Kisebb vagy nagyobb 
mennyiséget is 
hatékonyan mos 
tisztára. 

MyFavouritePlus

Beprogramozhatja 
az Ön által 
leggyakrabban 
használt kedvenc 
mosóprogramjait.

LCD-kijelző

Egyedülálló, 
könnyen kezelhető 
vezérlőpanel, 
fehér karakteres 
LCD-kijelzővel, 
érintőkapcsolóval.

Minimális 
energiafogyasztás

A+++ –20% 
energiabesorolás 
Woolmark Gold 
tanúsítvánnyal.

10 év garancia az inverter motorra

Súlyérzékelő  

A töltet súlya alapján 
kijelzi, mennyi 
mosószer kell a ruhák 
tisztára mosásához.

Inverter technológia  

Csendes működés 
(mindössze 49 dB 
zajszint), optimális 
energiahatékonyság, 
hosszabb élettartam.



Az Electrolux gőzprogramos 
termékcsalád

További információ:
www.electrolux.hu

Az Inspiration termékcsalád. Professzionális megoldások otthonra.

*Ennél a terméknél nem él a 10 éves garancia az inverter motorra. 

Modell EWT1366HDW EWF1276GDW EWF1487HDW EWF1497HDW EWF1408WDL EWW1697MDW

PNC szám 913 217 204 914530742 914533113 914533114 914533402 914604603

Típus
felültöltős 
mosógép

elöltöltős mosógép elöltöltős mosógép elöltöltős mosógép elöltöltős mosógép mosó-szárító gép

Töltet (kg) 6 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 9 / 7 kg

Energiahatékonysági 
osztály

A+++ A+++ A+++ –10% A+++ –10% A+++ –20% A

Centrifugálási sebesség 
(ford./perc)

1300 1200 1400 1400 1400 1600

Motor inverter inverter A* inverter inverter inverter inverter

Kijelző
közepes méretű 

LCD-kijelző
közepes méretű 

LCD-kijelző
nagyméretű 
LCD-kijelző

nagyméretű 
LCD-kijelző

nagyméretű  
szöveges LCD-

kijelző

nagyméretű 
LCD-kijelző

Különleges programok 
takaró, farmer, 

gyors 14’, sport

pamut eco, 
gyapjú plusz, 

takaró, sport light, 
gyors

pamut eco, 
gyapjú plusz, 
farmer, takaró, 

sport light, gyors

pamut eco, 
gyapjú plusz, 
farmer, takaró, 

sport light, gyors

pamut eco, 
gyapjú plusz, 
takaró, gyors, 

sport light, farmer

pamut eco, 
gyapjú plusz, 

takaró-, 
gyapjúszárítás

Gőzprogramok
gőz felfrissítés, 
gőz pamut, gőz 

szintetikus

gőz felfrissítés, 
gőz pamut, gőz 

szintetikus

gőz felfrissítés, 
gőz pamut, gőz 

szintetikus

gőz felfrissítés, 
gőz pamut, gőz 

szintetikus

gőz felfrissítés, 
gőz pamut, gőz 

szintetikus

gőz felfrissítés, 
gőz gyűrődés-

mentesítés

Egyéb Time Manager Time Manager
Time Manager 

+ Eco info, 
MyFavourite

Time Manager 
+ Eco info, 
MyFavourite

magyar nyelvű 
touch LCD, Time 
Manager + Eco 

info, MyFavourite

magyar nyelvű 
panel


