
EWF1274EOW Máquina de Lavar - Carga Frontal

A sua roupa, na hora certa

Encaixe a tarefa da roupa facilmente no seu dia. A
máquina de lavar roupa Electrolux TimeCare permite
escolher a duração da lavagem sem comprometer os
resultados e a saúde dos tecidos. Para que possa ter
a roupa pronta quando precisa.

Ajuste o ciclo de lavagem ao seu horário – não
permita que aconteça o contrário
Garanta que a tarefa de lavar a roupa encaixa no seu
horário. Com o TimeManager®, pode ajustar o ciclo
de lavagem de forma a que a sua roupa fique pronta
exactamente quando quiser.

Grandes ou pequenas cargas - a máquina ajusta o
ciclo
Esta máquina de lavar roupa, com o sistema
AutoSense, dá-lhe liberdade para lavar grandes e
pequenas cargas de uma só vez, enquanto que se
optar por uma carga pequena a máquina ajusta
automaticamente o tempo, o consumo de água e de

Mais benefícios:
Abertura maior para carregar e descarregar mais facilmente•

Tecnologia PowerJet – utiliza todo o detergente e mantém a gaveta limpa•

Função de Início Diferido para adiar o início do ciclo•

Características:

Time Manager - controle a duração do
seu programa: 6 níveis de tempo para
Algodões e 4 para Sintéticos e
Delicados

•

Velocidade de centrifugação máxima:
1200 rpm

•

Redução de centrifugação•
Cuba cheia•
Programa Algodões Eco•
Programa Delicados•
Programa Lãs•
Programa Sedas•
Programa 5 camisas•
Programa Cortinados•
Programa Jeans•
Programa Sport•
Pré-lavagem•
Enxaguamento extra•
Opção Engomar fácil•
Controlo do equilíbrio do tambor•
Fuzzy Logic (Controlo electrónico do
consumo)

•

Protecção contra inundações•
Segurança para crianças•
Pés ajustáveis•

Especificações técnicas:

Classe energética : A-30%•
Eficiência de lavagem : A•
Eficiência da centrifugação : B•
Consumo : 184•
Dimensões (AxLxP), em mm : 850x600x559•
Ruído na lavagem, dB(A) : 58•
Ruído da Centrifugação IEC7043 : 79•
Cor principal : Branco•
Acessórios : Segurança para crianças, Enxaguamento extra,
Patilha detergente líquido

•

Ligação (W) : 2200•
Voltagem, V : 230•
Fusível mínimo requerido : 10•
Código de Produto (PNC) : 914 912 421•
Labels Energy/Wash/Dry : A-30%/A/B•
International colour (Icon) : White•
Marca: : Electrolux•
Modelo: : EWF1274EOW, PNC914912421•
Capacidade (kg): : 7•
Classe de eficiência energética: : A+++•
Consumo anual de energia (kWh) : 171,0•
Consumo de energia programa Algodões 60ºC (kWh): : 0.92•
Consumo de energia programa Algodões 60ºC meia carga
(kWh): : 0.68

•

Descrição do produto:

Máquina de lavar roupa
de 7kg, 1200rpm, LCD,
TimeManager, Classe
A+++


