Máy giặt
& Máy sấy

Máy giặt & Máy sấy

Trang phục
mới tinh
như vừa
“mới mẻ”
về nhà.

Dòng máy giặt thân thiện môi trường
giữ trang phục luôn mới, lại tiết kiệm
nước và bột giặt.

THIẾT KẾ TẠI CHÂU ÂU
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Máy giặt
& Máy sấy

Chức năng chính
(Máy giặt cửa trước)
Hệ thống UltraMix™
Hòa tan chất giặt tẩy hoàn toàn trong nước giúp
giữ màu vải tốt hơn đến 46%*, tiết kiệm điện
đến 87%*, giảm thời gian giặt chỉ còn 1 nửa*.
*So với máy giặt Electrolux EWF10842.

Công nghệ giặt JetSpray
JetSpray làm tăng sự tuần hoàn nước lên
quần áo mang lại kết quả giặt sạch hơn cùng
với việc tiết kiệm nước.

Chức năng giặt hơi nước
Giặt hơi nước giúp quần áo luôn mềm sạch
thích hợp cho làn da nhạy cảm.

Công nghệ Inverter
Giúp tiết kiệm năng lượng và vận hành hiệu quả.

Chức năng hỗ trợ
(Máy giặt cửa trước)
Cảm biến tải trọng
LoadSensorTM

Lồng giặt Lily

Làm mới quần áo Refresh Cycle™

Với chế độ giặt nhẹ
cho kết quả giặt sạch hơn.

Mang đến sự mềm mại và thơm mát cho
áo quần cất lâu ngày trong tủ.

Quản lý thời gian

Chương trình giặt yêu thích

Ngăn chưá chất giặt tẩy linh hoạt

Điều chỉnh thời gian giặt khác nhau
tùy theo độ bẩn của áo quần.

Thiết lập và lưu lại chế độ giặt yêu
thích của bạn cho những lần giặt sau.

Thích hợp cho cả nước giặt và bột giặt.

Điều khiển chạm IQ Touch™

Cửa lồng giặt kích cỡ rộng

Giao diện thông minh
giúp dễ dàng thao tác.

Cửa lồng giặt siêu rộng giúp thao tác lấy
và bỏ quần áo vào lồng giặt thật dễ dàng.

Xác định khối lượng giặt tối ưu giúp
tiết kiệm tối đa điện, nước và thời gian.
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Đèn trong lồng giặt Lightcraft™
Đèn chiếu sáng trong lồng giặt sẽ bật sáng
khi cửa máy giặt được mở giúp bạn nhìn
thấy rõ ràng hơn bên trong.
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Máy giặt cửa trước

EWF14112

EWF12022

• Công suất giặt: 11kg

• Công suất giặt: 10kg

• Công suất giặt: 9kg

• Kích thước(CxRxS): 848 x 596 x 665mm

• Kích thước(CxRxS): 848 x 596 x 665mm

• Kích thước(CxRxS): 848 x 596 x 581mm

• Tốc độ vắt tối đa: 1400 vòng/phút

• Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút

• Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút

• Màu sắc: Trắng

• Màu sắc: Trắng

• Màu sắc: Trắng / Bạc

• 12 chức năng

• 10 chức năng

• 8 chức năng
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EWF12932/S

EWF12832/S

EWF12942

• Công suất giặt: 8kg

• Công suất giặt: 9kg

• Kích thước(CxRxS): 848 x 596 x 581mm

• Kích thước(CxRxS): 848 x 596 x 665mm

• Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút

• Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút

• Màu sắc: Trắng / Bạc

• Màu sắc: Trắng

• 6 chức năng

• 6 chức năng
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Máy giặt cửa trước

EWF12843

EWF10843

• Công suất giặt: 8kg

• Công suất giặt: 8kg

• Công suất giặt: 7.5kg

• Kích thước(CxRxS):

• Kích thước(CxRxS):

• Kích thước(CxRxS):

850 x 600 x 568mm

EWF85743

850 x 600 x 568mm

850 x 600 x 568mm

• Tốc độ vắt tối đa: 1200 vòng/phút

• Tốc độ vắt tối đa: 1000 vòng/phút

• Tốc độ vắt tối đa: 850 vòng/phút

• Màu sắc: Trắng

• Màu sắc: Trắng

• Màu sắc: Trắng

• 5 chức năng

• 5 chức năng

• 5 chức năng

Quản lý
thời gian
Dòng sản

Time

Ngăn
chứa chất

Loại lồng
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TRUNG CẤP

hơi nước

Tên Model

phẩm

CAO CẤP

Chức
năng giặt

Time

•

CƠ BẢN
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Máy giặt sấy kết hợp

EWW1122-DW

EWW14012

EWW12842

• Công suất giặt: 12kg / Sấy: 7kg

• Công suất giặt: 10kg / Sấy: 7kg

• Công suất giặt: 8kg / Sấy: 6kg

• Kích thước(CxRxS):

• Kích thước(CxRxS):

• Kích thước(CxRxS):

1020 x 686 x 809mm

850 x 596.5 x 665mm

883 x 650 x 720mm

• Màu sắc: Trắng

• Màu sắc: Trắng

• Màu sắc: Trắng

• 4 chức năng

• 9 chức năng

• 3 chức năng

Quản lý

Chức năng giặt

Điều khiển

Công nghệ

Công nghệ giặt

Chương trình

thời gian

hơi nước

chạm IQTouchTM

Inverter

JetSpray

giặt yêu thích

Cảm biến

Làm mới

tải trọng

quần áo

LoadSensorTM

RefreshCycleTM

Hẹn giờ
vận hành

Tên Model

EWW1122DW

EWW14012

Time Manager

EWW12842

Quick 18’
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Máy sấy

EDV6051

EDV7051

EDS7051

• Công suất sấy: 6kg

• Công suất sấy: 7kg

• Công suất sấy: 7kg

• Kích thước(CxRxS):
845 x 600x 620mm

• Kích thước(CxRxS):
845 x 600 x 620mm

• Kích thước(CxRxS):
845 x 600 x 620mm

• Màu sắc: Trắng

• Màu sắc: Trắng

• Màu sắc: Trắng

• 4 chức năng

• 4 chức năng

• 5 chức năng

Tên Model

Công nghệ xoay đảo chiều

Hẹn giờ vận hành

Cảm biến thông minh

Giảm nếp nhăn

EDV6051

•

•

•

•

EDV7051

•

•

•

•

EDS7051

•

•

•

•

Electrolux brochure0810.indb 4

Hỗ trợ ủi

•
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Máy giặt cửa trên - POWER BOOST

EWT1212
• Công suất giặt: 8.5kg
• Kích thước(CxRxS):
1070 x 665 x 665mm

• Tốc độ vắt tối đa: 850 vòng/phút
• Màu sắc: Trắng
• 9 chức năng chính

• Công nghệ Stainwand

• Tiết kiệm thời gian

• Tiết kiệm nước

• Nâng niu sợi vải

• Công nghệ T-drive

• Giảm thiểu nếp nhăn

• Không cần vò bằng tay

• Hiệu suất giặt cao

• Dễ sử dụng

EWT8541
• Công suất giặt: 8.5kg
• Kích thước(CxRxS):
945 x 575 x 642mm

• Tốc độ vắt tối đa: 750 vòng/phút
• Màu sắc: Trắng
• 5 chức năng chính

• Công nghệ T-drive

• Giảm thiểu nếp nhăn

• Hiệu suất giặt cao

• Dễ sử dụng

• Tiết kiệm nước
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Máy giặt cửa trên - T-DRIVE

EWT754XS
• Công suất giặt: 7.5kg
• Kích thước(CxRxS): 950 x 580 x 600mm
• Tốc độ vắt tối đa: 700 vòng/phút
• Màu sắc: Bạc
• 3 chức năng chính

• Công nghệ Power Boost
• Chức năng trì hoãn xả
• Lồng giặt dễ lau chùi

EWT903XS

EWT854XS

• Công suất giặt: 9kg

• Công suất giặt: 8.5kg

• Kích thước(CxRxS):
950x x 580 x 600mm

• Kích thước(CxRxS):
950 x 560 x 575mm

• Tốc độ vắt tối đa: 700 vòng/phút

• Tốc độ vắt tối đa: 700 vòng/phút

• Màu sắc: Bạc

• Màu sắc: Bạc

• 5 chức năng chính

• 3 chức năng chính

• Công nghệ Power Boost

• Công nghệ Power Boost

• Chức năng trì hoãn xả

• Chức năng trì hoãn xả

• Lồng giặt dễ lau chùi

• Lồng giặt dễ lau chùi

• Vắt khô tự nhiên
• Chương trình giặt yêu thích
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