
Flexibilní díky odloženému startu
S funkcí odloženého startu sušení si snadno naplánujete celý den! Stačí jen 
zadat čas spuštění a automatika se postará o dokonalé sušení. Prádlo bude 
po vašem příchodu nadýchané a voňavé. 

Hladké prádlo díky reverzním pohybům bubnu
Funkce 'Reverse Plus' zajišťuje šetrný pohyb bubnu v obou směrech. 
Obousměrné otáčení bubnu snižuje pomačkání oděvů, jejich rovnoměrné 
sušení a dosažení vynikajících výsledků. Cyklus sušení je vždy rovnoměrný a 
oblečení získává svou měkkost a hebkost. Můžete jej rovnou uložit do šatní 
skříně!

Méně času, více péče
Nová generace sušiček s technologií SensiCare 
okamžitě reaguje na množství prádla, které do bubnu 
vkládáte.  Automaticky upraví program tak, aby sušení 
bylo co nejefektivnější a nejšetrnější.  Úpravou 
vybraných parametrů  se zkrátí čas potřebný k sušení, 
sníží se opotřebení textilu a celý proces je

Efektivní cirkulace vzduchu bez zvýšení spotřeby
Unikátní filtrační systém EcoFlow zajišťuje efektivní 
cirkulaci vzduchu uvnitř sušičky. Výjímatelný filtr 
jednoduše opláchnete pod tekoucí vodou, a je 
připravený na další várku prádla k sušení! Ideální 
filtrace vzduchu EcoFlow tak udržuje sušičku v 
perfektní kondici.

Méně tepla, více péče
Technologie GentleCare u sušiček Electrolux díky 
tepelnému čerpadlu suší prádlo téměř při poloviční 
teplotě. Vaše oděvy nejsou nikdy vystaveny zbytečně 
vysokým teplotám. 

Dokonale suché prádlo při poloviční teplotě
Technologie GentleCare u sušiček GentleCare 700 díky tepelnému čerpadlu 
suší prádlo téměř při poloviční teplotě. Vaše oděvy nejsou nikdy vystaveny 
zbytečně vysokým teplotám. Inovativní moderní technologie tepelného 
čerpadla tak zajišťuje jemné sušení během celého cyklu, je navíc i šetrná k 
životnímu prostředí a snižuje náklady

Specifikace a benefity

• Maximální náplň
• Technologie tepelného čerpadla dosahuje vynikající energetické účinnosti - 
až o 40% úspory energie navíc
• Senzor sušičky
• Senzorem upravovaný čas sušení. Na základě vyhodnocení vlhkosti může 
být prodloužen.
• Programy pro bavlnu: suché do skříně , extra suché , připraveno k žehlení
• Programy pro syntetiku: suché do skříně , extra suché 
• Spotřeba energie (program sušení bavlny k uložení): jen 1.25 (1.49) kWh po 
sušení s odstředěním s 1400 (1000) ot./min.
• Zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
• Typ displeje: Dotykový displej 
• Možnost nastavení odloženého startu
• Indikátory fáze sušení pro
• Další indikátory: zanesený filtr, plná kondenzační nádržka, kondenzace
• Vnitřní osvětlení pro optimální viditelnost v sušičce.
• Kapacita a uložení kondenzační nádrže: 5.28 l,V levé části panelu
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
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Energetická třída A+++
Způsob sušení s tepelným čerpadlem
Kapacita sušičky (kg) 8,0
Rozměry (mm) 850x596x662
Ovládání Dotykový displej
Objem bubnu (l) 118
Reverzní otáčení bubnu Ano
Materiál bubnu Zinek
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Délka přívodního kabelu (m) 1.45
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 5

Speciální programy
Bedlinen XL, Cotton Eco, Delicates, 
Hygiene, Mix XL, Outdoor, Hedvábí, 

Time, Wool
Frekvence (Hz) 50
Standardní příslušenství -
Zavěšení dvířek Vlevo, zaměnitelné
Uložení kondenzační nádrže V levé části panelu

Programy pro bavlnu suché do skříně , extra suché , 
připraveno k žehlení

Programy pro syntetiku suché do skříně , extra suché 
Barva ovládacího panelu Bílá
Počet funkcí ovládacího tlačítka 6
Materiál těla Ocel

Kapacita nádrže 5.28
Pozice filtru přední část
EAN kód produktu 7332543815289

Technická specifikace
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