Szárítsa gépben
ruháit!
Electrolux PerfectCare szárítógépek

#wearyourwardrobe

Hisszük, hogy jobban is gondoskodhatunk
ruháinkról. Óvhatjuk őket és a környezetünket
is - és közben jól is érezhetjük magunkat.

Ruháink 70 százalékát
azért selejtezzük ki,
mert kifakulnak,
foltosak lesznek vagy
összemennek, így nem
tudjuk hordani őket.
Forrás:
Fogyasztói ruhaápolási szokások,
Ipsos MORI 2016.

Sok ruhát dobunk ki azért, mert a nem
megfelelő mosás és szárítás miatt tönkremennek. Elveszítik eredeti formájukat,
élénk színüket, viseletesnek tűnnek vagy
összemennek. Ennek következtében sokkal
több ruhát vásárolunk ma, mint korábban.
Ideje, hogy újra odafigyeljünk ruháinkra.
Ideje, hogy változtassunk kapcsolatunkon
a ruhásszekrényünkkel. A gyors fellángolás, folyamatos cserék helyett
inkább gondoskodjunk ruháinkról, hogy
hosszabb ideig viselhessük őket.
Biztosak vagyunk benne, hogy ha egyszer
a szárítógépre bízza ruháit, nem tudja majd
elképzelni, hogyan tudott eddig élni nélküle.
A következő oldalakon összegyűjtöttünk
mindent, amit valószínűleg Ön is tudni
szeretne a szárítógépekről. Megmutatjuk
azt is, egy Electrolux szárítógép hogyan
segít Önnek a ruhaápolásban.

Ruhái meghálálják
a gondoskodást
A ruhatárának Electrolux PerfectCare
készülékekre van szüksége.
A stílus és az intelligens funkciók ötvözete garantálja
az egyedülállóan hatékony és kíméletes szárítást.
Új szintre emeltük a ruhaápolást. Egy olyan szintre,
amelyet minden nap látni, érezni és tapintani
fog, amikor belebújik kedvenc ruháiba.

# W E A RYO U RWA R D R O B E

Kevés az ideje?
Nincs hely a
szárítógépnek, de
unja már hogy
folyton kerülgetnie
kell a száradó
ruhákat?
Van megoldás!

Hatékony időmenedzsment
Az Electrolux PerfectCare szárítógépekben
sokkal gyorsabban megszáradnak a ruhák,
mint a szabad levegőn. A gép ráadásul védi
a finom anyagokat az esőtől, a fagytól és a
napsugárzástól is, melytől kifakulnak.
A késleltetett indítás funkcióval pedig azt is
beállíthatja, mikor induljon el a program. Így a
ruhaszárítást a saját időbeosztásához igazíthatja.

Építse a szárítógépet a mosógép tetejére!
Spóroljon helyet! Az Electrolux összeépítő
kerettel biztonságosan, extra rögzítés nélkül
is a mosógép tetejére építheti a szárítógépet.
A keretnek van egy kihúzható fiókja, mely
megkönnyíti a ki- és bepakolást, sőt, a
ruhákat is kényelmesen összehajthatja rajta.
A szárítógép mehet a gardróbba!
Az Electrolux szárítógépet akár a gardróbba
is berakhatja. Csak dugja be a konnektorba,
és máris indíthatja a szárítóprogramot. A
gépből nem jön ki párás, nedves levegő,
ezért a száraz ruhákat a szárítógépből
egyenesen a szekrénybe rakhatja. De
hagyja a gépét levegőhöz jutni! Miközben
dolgozik, ne csukja rá a szekrényajtót.

Száraz és rendezett
otthon
Az otthonában kiteregetett
száradó ruhákból távozó
nedvesség miatt magas lesz a
páratartalom, és hosszú távon
penészedhetnek a falak. Amikor
szárítógépre bízza ruháit,
megelőzheti ezeket a károkat.
Ráadásul több hely és nagyobb
rend is lesz otthonában.

Viselésre kész ruhák,
télen-nyáron, szinte
azonnal
Egy PerfectCare szárítógéppel
egész évben élvezheti otthonában
a napsütést. Az eső, a párás, hideg
levegő nem nehezíti többé a
ruhaszárítást.
Ugyanakkor nyáron, a napon
szárított ruhák sem lesznek
feltétlenül tiszták. A szmog
miatt a ruhák
megszürkülhetnek, és
elillanhat friss, üde illatuk.
Legyen mindig stílusos,
akár esik az eső, akár süt
a nap.

Szeretné,
ha ruhái mindig
olyan puhák
lennének, mint
amikor megvette
őket?
Fedezze fel az
ellenállhatatlan
puhaságot a
PerfectCare
szárítógépekkel!

Őrizze meg az „új ruha”
érzést, hosszú ideig
Egy új ruha megvásárlása hatalmas
örömmel töltheti el.
A GentleCare rendszer segít hosszú ideig megőrizni
a ruhák eredeti állapotát. A PerfectCare szárítógépek
csupán feleakkora hőfokon szárítanak, mint a
hagyományos készülékek, ezért a ruhák nincsenek
kitéve feleslegesen nagy hőnek. Ez azt jelenti, hogy
amikor kiszedi a ruháját a szárítógépből, pont olyan
érzés lesz felvenni, mint amikor először bújt bele.
Érzékelők figyelik, mennyire nedvesek a ruhák a
dobban. Ezért minden egyes ruha egyenletesen
szárad meg, anélkül, hogy feleslegesen hosszú ideig
lenne a gépben. Ezt a precíz szárítást a SmartSense
rendszer teszi lehetővé. Gondoskodik róla, hogy a
ruhák hosszú ideig megőrizzék eredeti formájukat
és puhaságukat.

Tudta, hogy már
a gyapjú- és
selyemholmikat
is száríthatja
gépben?
Egy PerfectCare
szárítógéppel ez
is lehetséges.

Bízza ruháit
a szárítógépeinkre
Ön tudja, mi az, amiben a legjobban érzi magát.
Mostantól biztos lehet benne, hogy ruhái is a
legjobbat kapják. Hosszú ideig fantasztikusan
néznek ki, és viselni is jobb érzés lesz őket.
Az egyedülálló CycloneCare rendszer
gondoskodik a precíz és egyenletes szárításról.
A levegő körkörösen áramlik a gépben, átjárja
a ruhákat, a lepedőt, a párnahuzatokat és a
legkisebb, legfinomabb anyagokból készült
darabokat is. Még a nehezen elérhető helyekre,
a zsebekbe, sőt az öltések közé is eljut, így szárít
meg minden holmit alaposan és egyenletesen.
A többi szárítógéppel ellentétben a DelicateCare
rendszerű szárítógépeink a különböző anyagok
típusához igazítják a dob mozgását és a
hőmérsékletet, így megfelelően gondoskodnak
minden ruhadarabról.

A gyapjú nem megy össze*, a finom anyagból
készült ruhák megőrzik formájukat. Minden pont
úgy történik, ahogy szeretné.
Óvja ruhái eredeti állapotát. És kíméletesen
gondoskodik róluk a szárítás során.

*A fektetve történő szárítással összehasonlítva.

Gyapjúprogram
A gyapjú ruha felfekszik
a dob falára, ezért nem
gyűrődik és tekeredik
össze a gépben. Így
nem deformálódik és
nem is megy össze.

Selyemprogram
Még a 100%-ban
selyemből készült
ruhákat is óvja a
gyűrődéstől, így azok
megőrzik formájukat.

Outdoor program
A technikai ruhákat
pont olyan hőfokon
szárítja, hogy azok
megőrizzék speciális
tulajdonságaikat.
Megőrzi, sőt visszaállítja
a vízlepergető
képességüket.**

** Jobban, mintha szabad levegőn száradna. Az Outdoor programról bővebben olvashat a 18. oldalon.

Nem megy össze.*
Megőrzi eredeti formáját.
Be meri tenni gyapjúpulóverét a szárítógépbe?
Korábban talán úgy gondolta, ez lehetetlen.
A Woolmark szövetség azonban bebizonyította,
hogy ez lehetséges. Letesztelték készülékeinket, és
megállapították, annyira kíméletesen szárítanak,
hogy még azokat a gyapjúruhákat is rájuk lehet
bízni, melyeket a ruhacímke szerint csak kézzel
szabad mosni.

Gyapjúprogram
A gyapjúholmik nem tekerednek össze a
dobban, így megőrzik eredeti formájukat.

Másik márka
Különbség

Electrolux

*A gyapjú nem megy össze. A fektetve történő szárítással összehasonlítva.

A selyem megőrzi formáját*
Egy ragyogó ruha, egy finom blúz, vagy egy
selyemkendő. Legmagasabb felszereltségű
szárítógépeink (PerfectCare 900 sorozat) egyedülálló
CycloneCare rendszere minden oldalról egyenletesen
és rendkívül kíméletesen szárítja meg ruháit.
Viseljen többször selymet! A selyemprogramon
biztonságosan száríthatja meg a tiszta selyem holmikat
is. Ugyanolyan kíméletes, mintha szabad levegőn
szárítaná, ugyanakkor kevésbé lesz gyűrött az anyag.

Selyemprogram
Még a tiszta (100%) selyem ruhákat
is óvja a gyűrődéstől, így azok
megőrzik alakjukat és lágy esésüket.

Másik márka

Levegőn
szárítva

*Ugyanúgy, mintha szabad levegőn száradna.

Electrolux

Tudta, hogy
szárítógépeink
visszaállítják
technikai ruhái
speciális funkcióit?
Az Outdoor
programunkat
kifejezetten erre
terveztük.
A legkeményebb helyeken, szélsőséges időjárási
viszonyok mellett olyan ruhára van szükség, mely ellenáll
még az extrém körülményeknek is.
Ezért dolgozik együtt az Electrolux és a Helly Hansen.
Szeretnénk segíteni az embereknek abban, hogy megfelelő
módon tudjanak gondoskodni technikai ruháikról, és így
mindig teljesítményük maximumát nyújthassák.

Együttműködő partnerünkről részletesen
olvashat a hellyhansen.com oldalon.

Megőrzi, sőt visszaállítja
a vízlepergető képességet.*

Minden rétegről
gondoskodik

Outdoor programunk visszaállítja technikai
ruhái vízlepergető tulajdonságát,* miközben a
DelicateCare rendszer a töltethez igazítja a
szárítás hőfokát és a dobmozgást. Ez azt jelenti,
hogy minden egyes ruhadarabról a megfelelő
módon gondoskodik. Még azokról is, melyeket
korábban nem mert volna gépben szárítani.

Az elemek legyőzésének kulcsa a rétegekben rejlik.
A külső réteg - például a vitorlás vagy síruhákon kívül tartja a szelet, az esőt vagy a havat. A középső
réteg - többnyire gyapjú vagy toll - bent tartja a
meleget. A gyapjúbélés pedig szárazon tartja
bőrét. Mindegyik réteg ugyanolyan fontos. Óvja
mindegyiket, hogy azok is óvják Önt – bármerre is jár.

Outdoor program
Kíméletes szárítóprogram, mely jobban
visszaállítja a vízlepergető képességet,
mint a szabad levegőn történő szárítás.

Levegőn
szárítva

* Jobban, mintha szabad levegőn száradna.
*Better than air drying for outdoor garments

Electrolux

DelicateCare rendszer
A töltethez igazítja a szárítási ciklust, ezért
a ruhák megőrzik kiváló minőségüket.

Maximális
hatékonyság,
minimális
energiafogyasztás.
Szárítógépeink
a töltethez igazítják
a programot.
Egy hagyományos szárítógép energiafogyasztása több
mint 2 kW. Az új PerfectCare szárítógépek A+++ és A++
energiaosztályúak, ami azt jelenti, hogy csupán 0,7/0,9 kW
az energiafogyasztásuk.

Vigyáz a
ruhákra, vigyáz
a környezetre
Egy Electrolux PerfectCare
szárítógép kevesebb energiát
fogyaszt, mint egy hagyományos
modell. Csupán feleakkora
hőmérsékleten szárítja a ruhákat,
mint a hagyományos társai.
Kíméletesen gondoskodik
ruháiról, hogy azok sokáig
megőrizzék jó formájukat.

A+++
A+++ és A++ energiaosztály
Az új PerfectCare
szárítógépek csupán 0,7/0,9
kW energiát fogyasztanak.

GentleCare rendszer
Feleakkora hőmérsékleten
szárítja a ruhákat.

SensiCare rendszer
Érzékelők figyelik, mennyire
nedvesek a ruhák, és ahhoz
igazítják a program hosszát.

Egy szárítóprogram hossza
sok mindentől függ
A ruhák anyagától, a töltet mennyiségétől, attól,
hogy mennyire lett kicentrifugázva a mosás
végén, és a beállított szárítóprogramtól is
(mennyire legyen száraz a ruha). A PerfectCare
szárítógépek egy kicsit hosszabb ideig szárítják a
ruhákat, mint a hagyományos gépek, mert sokkal
alacsonyabb hőfokon, kíméletesen szárítanak.
Ugyanakkor az inverter motoros szárítógépek
között vannak olyanok, melyek 45 százalékkal
gyorsabbak, mint a hagyományos modellek.

A nagy méretű holmikat is
száríthatja gépben
Az Electrolux PerfectCare szárítógépek alaposan
és egyenletesen szárítják meg a nagyobb méretű
holmikat is. A dob mozgását és a program hosszát
a töltethez igazítják. Az Ágynemű XL és a Mix
(Vegyes) XL* programok kategóriájuk legnagyobb
kapacitásával és a leghatékonyabb szárítással
működnek. Ezért nem kell több programban szárítani
a nagyobb méretű darabokat. Az Ágynemű XL
akár 4,5 kg, a Mix XL még ennél is több, akár 6 kg
ruha szárítására is képes. Energiát spórolnak és
kényelmes megoldást nyújtanak a hétköznapokban.

Időbeosztásához igazíthatja
a ruhaszárítást
Minden szárítógépünkön beállíthatja a késleltetett
indítás funkciót. Akár 20 órával később is elindulhat a
szárítóprogram, így a ruhák pont addigra száradnak
meg, amikor ki tudja szedni őket a gépből. Ha
nem tudja kikapcsolni a gépet a program végén,
akkor 5 perc elteltével kikapcsol magától. Így
készenléti állapotban sem fogyaszt energiát.

A szárítógép
a vasalásban is segít
Az Electrolux PerfectCare szárítógépeknek van egy
extra funkciójuk, mely segít kisimítani a gyűrődéseket*.
Ez a program maximum 90 perc hosszú, és hatalmas
segítséget jelent, ha vasalni kell a ruhákat.

Annyira csendes, hogy szinte
észre sem veszi
Egy szárítóprogram átlagos zajszintje kb. 65 dB(A).
Ez nagyjából megegyezik a beszélgetés zajszintjével.

* Bizonyos modellekben.
*Bizonyos modellekben.

Csak dugja be
a konnektorba,
és máris
indíthatja
a programot
Egy PerfectCare szárítógépet csak be kell dugni
a konnektorba, és máris
használhatja. A kondenz
vizet egy tartályban gyűjti
össze, amit egyszerűen
kiüríthet a program
végén. Ha ezzel sem
akar foglalkozni, akkor
bekötheti a gépet egy
levezető csőbe.

PerfectCare
szárítógépek

PerfectCare szárítógépek
termékjellemzők

Szárítsa teljes ruhatárát gépben még a legfinomabb anyagú holmikat
is. Így sokáig hordhatja őket!

CycloneCare technológia
A levegő finoman átjárja
a teljes töltetet.

PerfectCare 900
CycloneCare
technológiával

PerfectCare 800
DelicateCare
technológiával

CycloneCare
+
DelicateCare technológia
SmartSense technológia
Outdoor program

DelicateCare technológia
SmartSense technológia
Outdoor program
+
GentleCare technológia

PerfectCare 600
SensiCare
technológiával
SensiCare technológia
Késleltetett indítás
Teljesen megfordítható
ajtónyitás

GentleCare technológia

EcoFlow szűrő

EcoFlow szűrő

SensiCare technológia

+

Késleltetett indítás

SensiCare technológia

Teljesen megfordítható
ajtónyitás

Késleltetett indítás

SmartSense technológia
Precíz érzékelők gondoskodnak
az egyenletes szárításról és hogy a
ruhák megőrizzék eredeti formájukat.
Outdoor program
Jobban visszaállítja a vízlepergető
képességet, mint a szabad
levegőn történő szárítás.

technológia

PerfectCare 700
GentleCare
technológiával

DelicateCare technológia
A töltethez igazítja a szárítási
ciklust, ezért a ruhák megőrzik
kiváló minőségüket.

GentleCare technológia
EcoFlow szűrő
SensiCare technológia
Késleltetett indítás
Teljesen megfordítható
ajtónyitás

GentleCare technológia
Feleakkora hőfokon
szárítja a ruhákat.
EcoFlow szűrőrendszer
Gondoskodik a hatékony
levegőáramlásról.
SensiCare technológia
Érzékelők figyelik, mennyire
nedvesek a ruhák, és ahhoz
igazítják a program hosszát.
Késleltetett indítás
Akkor indul el a szárítóprogram,
amikor Ön szeretné.

Teljesen megfordítható
ajtónyitás
A képek csak illusztrációk.

Electrolux szárítógépek

EW9H378S
PerfectCare 900
CycloneCare

EW8H259ST
PerfectCare 800
DelicateCare

EW8H258S
PerfectCare 800
DelicateCare

EW8H358S
PerfectCare 800
DelicateCare

EW8H458B
PerfectCare 800
DelicateCare

EW7H438B
PerfectCare 700
GentleCare

EW6C428W
PerfectCare 600
SensiCare

Hőszivattyús
szárítógép

Hőszivattyús
szárítógép

Hőszivattyús
szárítógép

Hőszivattyús
szárítógép

Hőszivattyús
szárítógép

Hőszivattyús
szárítógép

Kondenzációs
Szárítógép

Közepes LED kijelző
érintőkapcsolókkal

Nagy LCD kijelző
érintőkapcsolókkal

Nagy LCD kijelző
érintőkapcsolókkal

Közepes LED kijelző
érintőkapcsolókkal

Közepes LED kijelző
érintőkapcsolókkal

Közepes LED kijelző
érintőkapcsolókkal

Közepes LED kijelző
érintőkapcsolókkal

Woolmark Blue
tanúsítvány

Woolmark Blue
tanúsítvány

Woolmark Blue
tanúsítvány

Woolmark Blue
tanúsítvány

Woolmark Blue
tanúsítvány

Gyapjú és
selyemprogram

Gyapjú és
selyemprogram

Inverter motor

Inverter motor

Inverter motor

Inverter motor

Inverter motor

Aszinkron motor

Inverter motor

Szárítóprogramok:
Ágynemű XL, Pamut,
Pamut Eco, Kímélő,
Farmer, Mix XL,
Frissítés, Selyem,
kültéri technikai
sport, Műszál,
Gyapjú, Paplan

Szárítóprogramok:
Ágynemű XL, Pamut,
Pamut Eco, Kímélő,
Farmer, Mix XL,
Frissítés, Selyem,
Kültéri technikai
sport, Műszál,
Gyapjú, Paplan

Szárítóprogramok:
Ágynemű XL, Pamut,
Pamut Eco, Kímélő,
Farmer, Mix XL,
Frissítés, Selyem,
Kültéri technikai
sport, Műszál,
Gyapjú, Paplan

Szárítóprogramok:
Ágynemű XL, Pamut,
Pamut Eco, Kímélő,
Farmer, Mix XL,
Frissítés, Selyem,
Kültéri technikai
sport, Műszál,
Gyapjú, Paplan

Szárítóprogramok:
Ágynemű XL, Pamut,
Pamut Eco, Kímélő,
Farmer, Mix XL,
Frissítés, Selyem,
Kültéri technikai
sport, Műszál,
Gyapjú, Paplan

Szárítóprogramok:
Ágynemű, Pamut,
Pamut Eco, Kímélő,
Farmer, Mix,
Frissítés, Selyem,
Sport, Műszál,
Gyapjú, Paplan

Szárítóprogramok:
Ágynemű , Pamut,
Pamut Eco,
Kímélő, Farmer,
Vasaláskönnyítő,
Mix, Frissítés,
Sport, Műszál,
Gyapjú, Paplan

Max. ruhatöltet:
8 kg

Max. ruhatöltet:
9 kg

Max. ruhatöltet:
8 kg

Max. ruhatöltet:
8 kg

Max. ruhatöltet:
8 kg

Max. ruhatöltet:
8 kg

Max. ruhatöltet:
8 kg

Energiaosztály:
A+++

Energiaosztály:
A++

Energiaosztály:
A++

Energiaosztály:
A++

Energiaosztály:
A++

Energiaosztály:
A+

Energiaosztály:
B

Extrák:
Levezetőcső a
kondenztartályhoz,
nedvességérzékelés,
Easy Flow szűrő

Extrák:
Levezetőcső a
kondenztartályhoz,
nedvességérzékelés,
Easy Flow szűrő

Extrák:
Levezetőcső a
kondenztartályhoz,
nedvességérzékelés,
Easy Flow szűrő

Extrák:
Levezetőcső a
kondenztartályhoz,
nedvességérzékelés,
Easy Flow szűrő

Extrák:
Nedvességérzékelés, Easy
Flow szűrő

Extrák:
Nedvességérzékelés, Easy
Flow szűrő

Mit jelentenek
a piktogramok a ruhacímkén?
Mosás

Szárítás

Normál vagy intenzív
programon mosható.

Valószínűleg szárítható
szárítógépben.

A maximális hőfok, melyen a ruha mosható.

Egy vonal a jel
alatt – normál
programon
mosható.

Két vonal a jel
alatt – kímélő
programon
mosható.

Csak kézzel mosható.

A Woolmark
tanúsítvánnyal
rendelkező készülékekben
biztonságosan száríthatja
a ruhacímke szerint
csak kézzel mosható
gyapjúholmikat is.

Nem mosható
gépben.

Szárítható
kímélő
programon.

Szárítható
normál
programon.

Nem
szárítható
gépben.

Vállfán
szárítható.

Fektetve
szárítható.

Javasolt centrifugálás
nélkül szárítani
(szárítás közben
csepegjen ki belőle
a víz).

Vasalás

Fehérítőszer

Nagy hőfok, 200 °C.

Közepes
hőfok, 150 °C.

Tisztítható
szénhidrogén
oldószerrel.

Alacsony
hőfok, 100 °C.

Nem
vasalható.

(klórtartalmú)
Bármilyen fehérítőszer
(szükség esetén).

Klórmentes
vegyszerrel
fehéríthető.

Nem
fehéríthető.

Vegytisztítás

Ne mossa túl!

A vegyszerrel történő tisztítás roncsolhatja
a szövetet, és rendkívül környezetterhelő.

A szennyesbe kerülő ruhák jelentős része
nem is annyira koszos, hogy valóban ki
kelljen mosni.

Bármilyen
szerrel
és organikus
oldószerrel
tisztítható.

Vegyileg
nem
tisztítható.

