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Electro
lux

LUX markalı ampul üretimi ile İsveç’te temeli atılan Electrolux; kurucusu Wenner-
Gren’in İsveç’te 1912 yılında o dönem ev ortamında kullanılması çok zor olan 
devasal elektrikli süpürgeler yerine kompakt ve ulaşılabilir fiyatta elektrikli 
süpürgeler geliştirip satışa sunması ile elektrikli ev aletleri markası haline 
geldi. 1920’lerde bir üniversite projesi olan gaz ve elektrikle çalışmaya uygun 
buzdolabının üretilmesi ile bu teknoloji serüveni beyaz eşya grubunu da bünyesine 
katarak gelişmeye devam etti. Yenilikçi buluşlarla ilerlemeyi ilke edinen Electrolux, 
kısa zamanda ev aletlerinde global liderlerden biri haline geldi.
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Profesyonel
deneyimimiz

90 yılı aşkın süredir seçkin 
otel ve restoranların mutfak 
ve çamaşırhanelerine özel 
profesyonel çözümler sunan 
Electrolux; hem endüstriyel 
hem de ev tipi geniş bir ürün 
gamı bulunan tek global 
firmadır.

Avrupa’da Michelin Star 
şeflerinin yarısı restoran 
mutfaklarında Electrolux 
profesyonel ekipmanlarını 
tercih ediyor.
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Yeni
eviniz

Profesyonel birikimimizden 
ilham alınarak üretilen 

ürün gamımız; 
profesyonellerce beğenilen 

teknolojilerin ev tipine 
uyarlanmış halini içerir. 

Size de, evinizde hayatı 
kolaylaştıracak yaratıcı 

teknolojileri keşfetmek kalır.
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Giysilerinizin bakımında
mükemmelliğin yeni tanımı
PerfectCare Koleksiyonu

Çamaşır Makineleri

Giysilerimiz tarzımızı ve duygularımızı yansıtır. 
Mükemmel görünümümüzü tamamlayan 
giysilerimizin her zaman ilk günkü canlılığını 
ve formunu koruması önemlidir. Electrolux 
PerfectCare çamaşır bakım koleksiyonu; 
yünlü, kaşmir, outdoor giysiler de dahil olmak 
üzere gardırobunuzdaki her parça için 
gereken en iyi bakımı sağlamak üzere 
benzersiz fonksiyon ve teknolojilerle yeniden 
tasarlandı.

PerfectCare çamaşır makinelerimizi farklı 
ihtiyaçlarınızı gözeterek sahip olduğu 
donanım ve fonksiyonlara göre serilere 
ayırdık. 

Böylece artık kilogram kapasitesi ve sıkma 
hızı gibi standart özellikler dışında ihtiyacınız 
olan seçenekleri çok daha kolay inceleyerek 
sizin için en iyi çözümü sunan çamaşır 
makinesine evinizde yer verebilirsiniz.

 • SensiCare Yük Sensör Sistemi
 • Ekstra Yumuşak Fonksiyonu
 • TimeManager
 • Yorgan Programı
 • Inverter Motor*

PerfectCare 600  • Parfümlü Buhar Programı
 • Buharla kırışıklık giderme
 • SensiCare Yük Sensör Sistemi
 • Ekstra Yumuşak Fonksiyonu
 • TimeManager
 • Yorgan Programı
 • EcoInverter Motor

PerfectCare 700  • UltraMix deterjan çözme jeti
 • DirectSpray su püskürtme jeti
 • Parfümlü Buhar Programı
 • Buharla kırışıklık giderme
 • SensiCare Yük Sensör Sistemi
 • Ekstra Yumuşak Fonksiyonu
 • TimeManager
 • Yorgan Programı
 • EcoInverter Motor

PerfectCare 800

*Bazı modellerde değişkenlik gösterebilir. 

Electrolux 
PerfectCare çamaşır 
makineleri iF Design 
Award 2018 tasarım 
ödülüne layık 
görülmüştür.

 • ColourPro renk koruma programı
 • Su yumuşatma sistemi
 • UltraMix deterjan çözme jeti
 • DirectSpray su püskürtme jeti
 • Parfümlü Buhar Programı
 • Buharla kırışıklık giderme
 • SensiCare Yük Sensör Sistemi
 • Ekstra Yumuşak Fonksiyonu
 • TimeManager
 • Yorgan Programı
 • EcoInverter Motor

PerfectCare 900
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Çamaşır makineleri

Ürün özellikleri ...............................................08
Modeller ............................................................ 14

Kurutmalı çamaşır makineleri

Ürün özellikleri ................................................ 17
Modeller ........................................................... 20

Kurutma makineleri

Ürün özellikleri ................................................ 21
Modeller ........................................................... 24

Çamaşır bakımı
Gardırobunuzdaki
tüm giysileriniz için 
en iyi bakım

07



Giysilerinizin 
ömürlerini 
2 kata kadar uzatın

PerfectCare 600 Çamaşır Makinesi

SensiCare teknolojisi doldurduğunuz çamaşır miktarını 
tespit ederek gereken yıkama süresini otomatik olarak 
ayarlar. 

Normalden daha az doldurduğunuz giysileriniz daha 
kısa sürede yıkanır.

Hiçbir zaman gereğinden uzun yıkanmayan giysileriniz 
çok daha az yıpranır ve renkleri 2 kat daha uzun süre 
korunur.

*Renk özellikleri Ritex tarafından test edilmiştir. Test no. 15CR00099

Standart 
makineler ile

SensiCare
Teknolojisi ile

Buharlı Anti-Alerji programı, sabit tutulan yüksek sıcaklık 
ile alerjenleri ve mikro organizmaları öldürür; buharlı 
sıcak durulama aşaması ile kumaşlara işlemiş deterjan 
artıklarını ve alerjenleri arındırır. Bebek giysileri, hasta 
kıyafetleri ve beyazlarınızda benzersiz temizlik sağlar.

Buharlı
Anti-Alerji 
Programı

Pamuklu 40 programında 10 kez yıkanan 2 kg renkli çamaşır

Ç
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Ç
am

aşır Bakım
ıKırışıklıkları

3’te 1 oranında
giderin

Giysileriniz
15 dakikada
giyilmeye hazır

PerfectCare 700 Çamaşır Makinesi

SteamCare System çamaşır makinesi İlave Buhar 
Fonksiyonu ile program sonunda giysilerinize buhar 
uygulayarak kırışıklıkları 3’te 1 oranında giderir. Birçok 
giyside ekstra ütüleme işlemi gerekmez.

Standart 
yıkama
sonucu

İlave Buhar 
Fonksiyonu ile

Acilen lazım olan giysileriniz için artık endişelenmenize 
gerek yok. Parfümlü Buhar Programı benzersiz 
Electrolux parfümleri* ile yalnızca 15 dakikada 
giysilerinizi tazeler, kötü kokuları giderir ve düzleştirir. 
Taze çiçek ve narenciye esanslarından oluşan ferah 
koku giysilerinize yeni yıkanmış hissi verir.

*Buhar parfümlerini 902 979 808 kodu ile yetkili servislerimizden tedarik edebilirsiniz.

Ç
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Giysileriniz için
Mükemmel 
koruma

Her yıkamada
benzersiz 
yumuşaklık

UltraCare System çamaşır 
makineleri, deterjanı çamaşırlara 
göndermeden önce ayrı bir 
bölmede su ile karıştırıp tamamen 
çözerek aktive eder, ardından 
püskürtme jeti ile çamaşırların 
üzerine püskürtür. Bu sistem ile 
deterjan çok daha düşük 
sıcaklıklarda aktive olur ve yüksek 
sıcaklıklarla kıyaslanabilecek 
ölçüde iyi performans gösterir.

Standart yıkama ile
renkleri karışan ve solan giysiler

UltraCare System ile
renkleri korunan giysiler

UltraCare System çamaşır makineleri yumuşatıcıyı da 
çamaşırlara göndermeden önce jet ile karıştırıp 
tamamen çözerek aktive eder, ardından püskürtme 
jeti ile çamaşırların üzerine püskürtür. Normal yıkama 
koşullarında kumaşlara dağılması zor olan yumuşatıcı 
tüm giysilerin dokularına derinlemesine işler. Her 
yıkamada en iyi yumuşaklık elde edilir.

Standart makinelerde
yumuşatıcı dağılımı

UltraCare System ile
eşit yumuşatıcı dağılımı

PerfectCare 800 Çamaşır Makineleri

UltraCare System ile yüksek sıcaklıklar yerine düşük 
sıcaklıkta yıkanan giysilerinizin renkleri karışmaz, ilk 
günkü formu ve canlılığı çok daha uzun süre korunur.
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Renkli Giysiler
Canlılığını
Daima Korur

Benzersiz
Su Yumuşatma
Sistemi

PerfectCare 900 Çamaşır Makinesi

Benzersiz ColourCare Teknolojili çamaşır makinesi sahip 
olduğu ColourPro Programı ile renkli giysiler için 
mükemmel koruma sağlar. Su içerisindeki kireci gideren 
benzersiz iyon filtresi ve düşük sıcaklık ile giysilerinizin 
renkleri çok daha uzun süre korunur.

Yeni 
Kırmızı 
Giysi

ColourPro ile
50 Kez
Yıkanan 
Kırmızı Giysi

Benzersiz reçineli iyon değişim filtresi, suyu süzerek 
içerisindeki mineralleri etkisiz hale getirir. Yumuşatılmış su 
içerisinde deterjan çok daha hızlı aktive olur ve yüksek 
performans gösterir. Giysileriniz ve makineniz suyun 
içerisindeki kirecin yarattığı olumsuz etkilerden tamamen 
korunur.

Su yumuşatma 
sisteminin 
kusursuz işlevi 
için deterjan 
çekmecesinde
bulunan tuz 
bölmesinin 
doldurulması 
yeterlidir. 
Bölmedeki tuz 
ortalama 
kullanım ile 1 
seneye kadar 
tekrar dolum 
gerektirmez*.*Gerçek tuz tüketimi; su sertliği, ürün kullanım tercihleri ve 

sıklığına göre değişkenlik gösterir
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Çamaşır Makineleri

Program süresini
siz belirleyin

Woolmark Green 
ve Blue Sertifikası
Woolmark sertifikalı yünlü ve 
elde yıkama programıyla elde 
yıkanması gereken giysilerinizi 
güvenle yıkayabilirsiniz. 

Woolmark Green sertifikalı 
UltraCare System çamaşır 
makinesi en verimli yünlü 
yıkama programına sahiptir.

Artık makinenin size önerdiği program süresine uymak 
zorunda değilsiniz. Electrolux çamaşır makinelerinde 
standart olarak sunulan TimeManager fonksiyonu sayesinde 
temel programların yıkama süresini 5 kademeye kadar 
kısaltabilirsiniz. Böylece makineniz yıkama performansından 
ödün vermeden daima sizin belirlediğiniz sürede çalışır, 
günlük hayat temponuza mükemmel uyum sağlar.

Ekstra Yumuşak 
Fonksiyonu ile daima 
yumuşak çamaşırlar
Etkin durulama ile deterjan 
artıklarını tamamen gidererek 
kumaşların sertleşmesini 
engelleyen ve yumuşatıcının 
giysilerin dokusuna işlemesini 
sağlayan Ekstra Yumuşak 
Fonksiyonu ile çamaşırlarınız 
daima yumuşak kalır.
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59 dakikada
A sınıfı temizlik
UltraWash 59’ programı, 
Ultramix deterjan karıştırma 
ve püskürtme teknolojisi 
sayesinde  59 dakikada 5kg 
kirli çamaşırınızı A sınıfı 
yıkama performansı ile 
tertemiz yapar. 

Tek dokunuşla 
lekelerden kurtulun
Leke çıkarıcılar enzimler ile 
çalışır ve enzimler yalnızca 
belirli sıcaklık aralığında 
etkilidir. Leke çıkarma 
fonksiyonu, seçtiğiniz 
programa 40°C’de enzimleri 
aktive eden aşama ekler ve 
leke çıkarıcıyı bu aşamada 
kullanarak mükemmel leke 
çıkarma performansı sağlar.

Güncel program 
süresini hızlıca görün
EcoInverter PM motor 
program başlangıcında 
çamaşır yükünün ağırlığını 
birkaç tambur dönüşü ile 
saniyeler içerisinde tespit 
eder. Çamaşır miktarının 
tespitinin ardından, gerçek 
program süresi hızlıca 
ekrandan gösterilir.

A sınıfı sıkma verimi 
ile çamaşırlarınız çok 
daha hızlı kurur
1600 devir/dakika sıkma 
hızına ulaşan güçlü PM motor, 
pamuklu çamaşırlarda sıkma 
sonrasına kalan nem payını 
%44’e kadar indirir. Böylece 
çamaşırlarınızı çok daha hızlı 
kurutarak süreden ve 
enerjiden tasarruf 
edebilrisiniz. Akıllı PerfectCare 
çamaşır makinesi sıkma hızı, 
ritmi ve süresini kumaş cinsine 
göre otomatik ayarlayarak 
giysilerinizin kırışmasını ve 
zarar görmesini daima önler.

A+++ enerji sınıfından 
% 55 daha verimli
UltraCare System çamaşır 
makineleri standart çamaşır 
makinelerine kıyasla daha 
kısa sürede yıkama yapar* ve 
A+++-%55’e varan enerji 
verimliliği sağlar.

* Pamuklu Eco referans programı baz alındığında 
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10 yıl garantili 
Inverter Motor 
teknolojisi
Yenilikçi sessiz, tasarruflu ve 
yüksek performanslı Inverter 
motor teknolojisi.

Hem sıvı, hem de toz 
deterjana uyumlu 
deterjan bölmesi
Ölçekli sıvı deterjan kapakçığı 
ile sıvı deterjanlarınızı ölçerek 
doldurabilir ve hemen 
akmasını önleyerek verimli 
kullanımını sağlayabilirsiniz.

Ekstra durulama 
fonksiyonu
Electrolux çamaşır makineleri, 
standart durulamaya ilave 
ekstra 2 durulama daha 
yaparak deterjan artıklarını 
tamamen giderir. Alerjik 
bünyeleri korur. 

Ç
am

aşır Bakım
ı

Üçlü amortisör sistemi
XXL kazanlı makinelerimizde 
bulunan üçlü amortisör 
sistemi makinenin çok daha 
titreşimsiz çalışmasını sağlar.

Pause&add ile 
dilediğiniz an 
çamaşır ekleyin
Pause&add fonksiyonu ile 
unuttuğunuz çamaşırları 
programı duraklatarak 
beklemeden ekleyebilirsiniz.
Bu özellik ekranda 
Pause&Add sembolü 
göründüğü sürece 
kullanılabilir.

10 yıl garantili 
Eco-Inverter 
Motor teknolojisi
Inverter motora kıyasla 
daha tasarruflu ve verimli 
EcoInverter PM motor.

GentleCare çelik 
tambur
68 litre XXL hacimli* 
GentleCare çelik tambur 
çamaşırlarınızın solmasını ve 
yıpranmasını engeller. 

Protex çelik tambur
Net 69 lt iç hacimli XXL ProTex 
desenli çelik tambur 
çamaşırlarınızın yıpranmasını 
engeller. Çamaşırları jakuzi 
etkisi ile koruyarak tertemiz 
yıkar.

Kotlarınız için en iyi 
koruma
Yeni kot programı ile 
kotlarınızda deterjan artıkları, 
renk solmaları ve beyaz 
çizgilenmelerin oluşması 
önlenir, kot giysileriniz yeni 
görünümünü daha uzun süre 
korur.

Standart 
makineler

PerfectCare
Kot Programı

20 kez yıkanan kot kumaş karşılaştırması

*Tambur hacmi modele göre değişkenlik gösterebilir.

Carboran© kazan
Mekanik zorlanmalara 
dayanıklı, ısı ve ses yalıtımı 
sağlayan, patentli Carboran© 
kazan makinenizin yıllarca 
verimli çalışmasını sağlar.
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PerfectCare Çamaşır Makineleri

 EW9F1168MA PerfectCare900 ColourCare Çamaşır Makinesi

• 1-10 kg yıkama kapasitesi
• 1600 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı
• A+++-55% enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili EcoInverter Motor
• ColourCare System renk koruma teknolojisi
• Şebeke suyundaki kireci gideren reçineli iyon değişim filtresi
• Yıkama veya yıkama+durulama suyu filtreleme seçeneği
• Ömür boyu yenilenen reçine için deterjan çekmecesine 

konumlandırılmış 600 gr kapasiteli tuz bölmesi
• ColourPro Profesyonel renk koruma programı
• UltraCare System yıkama teknolojisi
• Deterjan ve su karıştırma jeti
• Yıkama ve durulama suyu püskürtme jeti
• SteamCare System buhar teknolojisi
• Buhar+Parfüm tazeleme programı
• Buharla yünlü ve kaşmir tazeleme programı
• İlave buhar fonksiyonu
• TimeManager 5 kademeli program hızlandırma

Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 63,1

• Ekstra yumuşak fonksiyonu
• Ekstra durulama fonksiyonu
• Leke çıkarma ve ön yıkama fonksiyonları
• Suda bırakma ve ekstra sessiz fonksiyonları
• Pause&Add çamaşır ekleme fonksiyonu
• Maksimum çamaşır ağırlığı önerisi
• SensiCare yük algılama sensörü
• Hızlı yük tespiti ve program süresi güncelleme
• AGS dengesiz yük kontrol sistemi
• Aşırı köpük önleme sistemi
• Woolmark Green onaylı yünlü programı
• 69 lt net ekstra geniş tambur hacmi
• Protex desenli çelik tambur
• Carboran© kazan
• Üçlü amortisör sistemi ile sarsıntısız çalışma
• 34cm XXXL yükleme ağzı                                  
• Başlangıç erteleme ile kullanıma uygun sıvı deterjan kabı

14
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EW8F2166MA PerfectCare800 EW7F2946LB PerfectCare700

  Boyutlar Y x G x D (cm)    Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 63,1 85 X 60 X 63,1

• 1-10 kg yıkama kapasitesi
• 1600 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı
• A+++-40% enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili EcoInverter Motor
• UltraCare System yıkama teknolojisi
• Deterjan ve su karıştırma jeti
• Yıkama ve durulama suyu püskürtme jeti
• SteamCare System buhar teknolojisi
• Buhar+Parfüm tazeleme programı
• Buharla yünlü ve kaşmir tazeleme programı
• İlave buhar fonksiyonu
• TimeManager 5 kademeli program hızlandırma
• Ekstra yumuşak fonksiyonu
• Ekstra durulama fonksiyonu
• Leke çıkarma ve ön yıkama fonksiyonları
• Suda bırakma ve ekstra sessiz fonksiyonları
• Pause&Add çamaşır ekleme fonksiyonu
• Maksimum çamaşır ağırlığı önerisi
• SensiCare hızlı yük algılama sensörü
• Hızlı yük tespiti ve program süresi güncelleme
• AGS dengesiz yük kontrol sistemi
• Aşırı köpük önleme sistemi
• Woolmark Green onaylı yünlü programı
• 69 lt net ekstra geniş tambur hacmi
• Protex desenli çelik tambur
• Carboran© kazan
• Üçlü amortisör sistemi ile sarsıntısız çalışma
• 34cm XXXL yükleme ağzı                                  
• Flexidose ölçekli sıvı deterjan bölmesi

• 1-9 kg yıkama kapasitesi
• 1400 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı
• A+++-30% enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili EcoInverter Motor
• SteamCare System buhar teknolojisi
• Buhar+Parfüm tazeleme programı
• Buharla yünlü ve kaşmir tazeleme programı
• İlave buhar fonksiyonu
• TimeManager 5 kademeli program hızlandırma
• Ekstra yumuşak fonksiyonu
• Ekstra durulama fonksiyonu
• Leke çıkarma ve ön yıkama fonksiyonları
• Suda bırakma ve ekstra sessiz fonksiyonları
• Pause&Add çamaşır ekleme fonksiyonu
• Maksimum çamaşır ağırlığı önerisi
• SensiCare hızlı yük algılama sensörü
• Hızlı yük tespiti ve program süresi güncelleme
• AGS dengesiz yük kontrol sistemi
• Aşırı köpük önleme sistemi
• Woolmark Blue onaylı yünlü programı
• 69 lt net ekstra geniş tambur hacmi
• Protex desenli çelik tambur
• Carboran© kazan
• Üçlü amortisör sistemi ile sarsıntısız çalışma
• 34cm XXXL yükleme ağzı                                  
• Flexidose ölçekli sıvı deterjan bölmesi
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EW6F4822AB PerfectCare600

• 1-8 kg yıkama kapasitesi
• 1200 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı
• A+++ enerji verimlilik sınıfı
• Anti-Alerji Buharlı yıkama programı
• TimeManager 5 kademeli program 

hızlandırma
• Ekstra yumuşak fonksiyonu
• Ekstra durulama fonksiyonu
• Ön yıkama fonksiyonu
• Suda bırakma ve ekstra sessiz fonksiyonları
• Pause&Add çamaşır ekleme fonksiyonu
• SensiCare yük algılama sensörü
• AGS dengesiz yük kontrol sistemi
• Aşırı köpük önleme sistemi
• Woolmark Blue onaylı yünlü programı
• GentleCare desenli çelik tambur
• Carboran© kazan 
• XXL yükleme ağzı        
• Flexidose ölçekli sıvı deterjan bölmesi

Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 54,7

Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 63

• 1-9 kg yıkama kapasitesi
• 1200 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı
• A+++-20% enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili Inverter Motor
• Anti-Alerji Buharlı yıkama programı
• TimeManager 5 kademeli program 

hızlandırma
• Ekstra yumuşak fonksiyonu
• Ekstra durulama fonksiyonu
• Ön yıkama fonksiyonu
• Suda bırakma ve ekstra sessiz fonksiyonları
• Pause&Add çamaşır ekleme fonksiyonu
• SensiCare yük algılama sensörü
• AGS dengesiz yük kontrol sistemi
• Aşırı köpük önleme sistemi
• Woolmark Blue onaylı yünlü programı
• 68 lt net ekstra geniş tambur hacmi
• GentleCare desenli çelik tambur
• Carboran© kazan
• Üçlü amortisör sistemi ile sarsıntısız çalışma          
• XXL yükleme ağzı             
• Flexidose ölçekli sıvı deterjan bölmesi

EW6F4923EB PerfectCare600

Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 63

• 1-10 kg yıkama kapasitesi
• 1400 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı
• A+++-20% enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili Inverter Motor
• Anti-Alerji Buharlı yıkama programı
• TimeManager 5 kademeli program 

hızlandırma
• Ekstra yumuşak fonksiyonu
• Ekstra durulama fonksiyonu
• Kolay ütü fonksiyonu
• Leke çıkarma ve ön yıkama fonksiyonları
• Suda bırakma ve ekstra sessiz fonksiyonları
• Pause&Add çamaşır ekleme fonksiyonu
• Maksimum çamaşır ağırlığı önerisi
• SensiCare yük algılama sensörü
• AGS dengesiz yük kontrol sistemi
• Aşırı köpük önleme sistemi
• Woolmark Blue onaylı yünlü programı
• 68 lt net ekstra geniş tambur hacmi
• GentleCare desenli çelik tambur
• Carboran© kazan
• Üçlü amortisör sistemi ile sarsıntısız çalışma
• 34cm XXXL yükleme ağzı                                  
• Flexidose ölçekli sıvı deterjan bölmesi

EW6F3146EB PerfectCare600

8
KG

+++A

PerfectCare Çamaşır Makineleri
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Giysilerinizi hem yıkarken
hem de kuruturken korur

 Kurutmalı Çamaşır Makineleri

Electrolux DualCare kurutmalı çamaşır makineleri gardırobunuzda bulunan tüm 
giysileri çekme, solma ve yıpranma riski olmadan güvenle kurutmanız için 
tasarlandı. Elde yıkanması gereken yünlülere çekmeme garantisi veren Woolmark 
Blue onaylı yünlü programı, Outdoor giysilere su geçirmezlik özelliğini geri 
kazandıran OutDoor giysi programı ve kotlardaki çizgilenme ve solmaları önleyen 
kot programı ile DualCare kurutmalı çamaşır makineleri farklı tip giysilerinize ayrı 
ayrı özen gösterir. Giysilerinizin her zaman yeni ve bakımlı görünmesini sağlar. 
Hem de tek dokunuşla.

Electrolux 
PerfectCare 
kurutmalı çamaşır 
makinesi 
iF Design Award 
2018 tasarım 
ödülüne layık 
görülmüştür.
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Yünlülerinizi
çekme riski olmadan 
güvenle kurutun

Woolmark Blue onaylı benzersiz yünlü 
yıkama ve kurutma programı yünlüleri 
tambura açarak yayar ve çekme riski 
olmadan güvenle kurutur.

*Buhar parfümlerini 902 979 808 kodu ile yetkili servislerimizden tedarik edebilirsiniz.

**1 kilograma kadar çamaşır için 

Standart 
makineler

Su geçirmezliği
daima koruyun
Benzersiz ısı kontrolü sağlayan 
Outdoor Giyim yıkama ve kurutma 
programı, su geçirmezlik özelliğini 
tekrar canlandırır. Giysilerinizin ilk 
günkü verimini korumasını sağlar.

Standart 
makineler

Parfüm ve buharla
giysilerinizi tazeleyin

Buhar + Parfüm programı benzersiz 
Electrolux buhar parfümü* ve buhar 
teknolojisini birleştirerek acilen 
giymeniz gereken giysilerinizi 15 
dakikada tazeleyerek yeni yıkanmış 
hissi verir.

60 dakikada
giysileriniz hazır

Yıka&kurut 60 dk. programı acilen 
lazım olan giysilerinizi yıkayıp 
kurutarak hızlıca tekrar giyilebilir hale 
getirir**

Yıkama süresini
siz belirleyin

TimeManager fonksiyonu ile yıkama 
süresini 5 kademeye kadar 
kısaltarak toplam yıkama ve 
kurutma süresini esnek olarak 
hızlandırabilirsiniz. Hem de yıkama 
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10 yıl garantili 
Eco-Inverter Motor 
teknolojisi
Yenilikçi, sessiz, tasarruflu 
ve yüksek performanslı 
EcoInverter PM motor. 

Pratik fonksiyon seçimi 
ve kolay kullanım
Kontrol paneli üzerinde yer 
alan fonksiyon tuşu ile hangi 
işlemi yapmak istediğinizi tek 
dokunuşla kolayca 
seçebilirsiniz. Yıkama, kurutma 
veya her ikisi birden. 

Pause&add ile 
dilediğiniz an 
çamaşır ekleyin
Pause&add fonksiyonu ile 
unuttuğunuz çamaşırları 
programı duraklatarak 
beklemeden ekleyebilirsiniz.

Protex çelik tambur
Net 69 lt iç hacimli XXL ProTex 
desenli çelik tambur 
çamaşırlarınızın solmasını ve 
yıpranmasını engeller. 
Çamaşırları jakuzi etkisi ile 
yıkar.

Anti Alerji Programı
Anti-Alerji programı, sabit 
tutulan yüksek sıcaklık ile 
alerjenleri ve mikro 
organizmaları öldürür; etkin 
durulama aşaması ile 
kumaşlara işlemiş deterjan ve 
alerjen artıklarını söküp atar. 
Bebek giysileri, hasta 
kıyafetleri ve beyazlarınızda 
benzersiz temizlik sağlar.

SensiCare System 
Teknolojisi
SensiCare System teknolojisi 
yüklenen çamaşır miktarını 
algılayarak yıkama ve kurutma 
süresini; su ve enerji tüketimini 
otomatik olarak ayarlar. 
Çamaşırların gereğinden uzun 
süre  yıkanarak veya 
kurutularak yıpranması önlenir.

Kazan temizleme ve
tiftik ardındırma 
programları
Kurutma sonrası kalan tiftik 
artıklarını temizleyen tiftik 
arındırma programı ve 
kazanda biriken kireç ve 
tortuları temizleyen kazan 
temizleme programı ile 
makineniz daima ilk günkü 
performansını korur. Kötü 
kokular ve tüylenmeler önlenir.

Ekstra Yumuşak 
Fonksiyonu ile daima 
yumuşak çamaşırlar
Etkin durulama ile deterjan 
artıklarını tamamen gidererek 
kumaşların sertleşmesini 
engelleyen ve yumuşatıcının 
giysilerin dokusuna işlemesini 
sağlayan Ekstra Yumuşak 
Fonksiyonu ile çamaşırlarınız 
daima yumuşak kalır.Mükemmel temizlik ve 

koruma için UltraCare 
System Teknolojisi
UltraCare System çamaşır 
makineleri deterjanı 
çamaşırlara göndermeden 
önce jet ile karıştırıp tamamen 
çözerek aktive eder. Giysiler 
düşük sıcaklıkta tertermiz olur 
ve yeniliği korunur. Aynı işlem 
yumuşatıcı aşamasında da 
tekrarlanır, böylece giysileriniz 
her zaman yumuşak kalır.

WeightSensor® 
Kazanı tartısı
Makineniz yüklenen çamaşırı 
tartarak ekrandan ağırlığını 
gösterir. Gereğinden fazla 
yükleme yapılmasını önler.

Ç
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EW8W2168LW PerfectCare800

85 X 60 X 63,1

• 1-10 kg yıkama, 1-6 kg kurutma kapasitesi
• 1600 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı
• A sınıfı yıkama+kurutma enerji verimliliği
• A+++-20% yıkama enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili EcoInverter Motor
• UltraCare System yıkama teknolojisi
• Deterjanı/yumuşatıcıyı suda çözme jeti
• Buhar+Parfüm tazeleme programı
• 5 kg/4 saat hızlı yıkama+kurutma programı
• 60 dk/1 kg hızlı yıkama+kurutma programı
• Woolmark Blue onaylı yünlü yıkama ve kurutma
• Kazan temizleme/tiftik temizleme programları
• TimeManager 5 kademeli program hızlandırma
• Ekstra yumuşak fonksiyonu
• Ekstra durulama fonksiyonu
• Kırışıklık önleme fonksiyonu
• Leke çıkarma ve ön yıkama fonksiyonları
• Pause&Add çamaşır ekleme fonksiyonu
• Maksimum çamaşır ağırlığı önerisi
• Kazan tartma ve ekrandan doldurulan yük gösterimi
• Tartılan ağırlığa göre tahmini süre gösterimi
• SensiCare hızlı yük algılama sensörü
• AGS dengesiz yük kontrol sistemi
• Aşırı köpük önleme sistemi
• 69 lt net ekstra geniş tambur hacmi
• Protex desenli çelik tambur
• Carboran© kazan
• Üçlü amortisör sistemi ile sarsıntısız çalışma
• 34 cm XXXL yükleme ağzı                                  
• Flexidose ölçekli sıvı deterjan bölmesi

PerfectCare Kurutmalı Çamaşır Makineleri

6
KG

60’

85 X 60 X 63,1

• 1-10 kg yıkama, 1-6 kg kurutma kapasitesi
• 1600 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı
• A sınıfı yıkama+kurutma enerji verimliliği
• A+++-20% yıkama enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili EcoInverter Motor
• Buhar+Parfüm tazeleme programı
• 60 dk/1 kg yıkama+kurutma hızlı programı
• Woolmark Blue onaylı yünlü yıkama ve kurutma
• Kazan temizleme/tiftik temizleme programları
• Anti Alerji programı
• TimeManager 5 kademeli program hızlandırma
• Ekstra yumuşak fonksiyonu
• Ekstra durulama fonksiyonu
• Kırışıklık önleme fonksiyonu
• Leke çıkarma ve ön yıkama fonksiyonları
• Pause&Add çamaşır ekleme fonksiyonu
• Maksimum çamaşır ağırlığı önerisi
• SensiCare hızlı yük algılama sensörü
• AGS dengesiz yük kontrol sistemi
• Aşırı köpük önleme sistemi
• 69 lt net ekstra geniş tambur hacmi
• Protex desenli çelik tambur
• Carboran© kazan
• Üçlü amortisör sistemi ile sarsıntısız çalışma
• 34 cm XXXL yükleme ağzı                                  
• Flexidose ölçekli sıvı deterjan bölmesi

EW7W3164LB PerfectCare700

6
KG

60’
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  Boyutlar Y x G x D (cm)    Boyutlar Y x G x D (cm)  Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 63,1
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Gardırobunuzdaki tüm giysileri
güvenle kurutun

Kurutma Makineleri

Stilinizi yansıtan en sevdiğiniz giysilerin bakımı için artık endişelenmenize gerek yok. 
Electrolux PerfectCare kurutma makineleri farklı tip kumaşlara özel olarak tambur 
hareketlerini ve kurutma sıcaklığını ayarlayan özel programlara sahiptir. Bu sayede 
kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmadığı belirtilen etikete sahip birçok 
giysinizi dahi sepet vb. aparat kullanımı gerekmeksizin güvenle kurutabilirsiniz.
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Yünlülerinizi
çekme riski olmadan 
güvenle kurutun

Woolmark Blue onaylı benzersiz yünlü 
kurutma programı yünlüleri tambura 
açarak yayar ve çekme riski olmadan 
güvenle kurutur.

Standart 
makineler

Su geçirmezliği
daima koruyun
Benzersiz ısı kontrolü sağlayan Outdoor 
Giyim yıkama ve kurutma programı, su 
geçirmezlik özelliğini tekrar canlandırır. 
Outdoor giysilerinizin ilk günkü su 
geçirmezlik özelliğini korumasını sağlar.

Standart 
makineler

Kırışıklıklardan
tek seferde kurtulun

SteamCare System kurutma makinesi 
kurutma sonrası giysilerinize buhar 
uygulayarak kırışıklıkları 3’te 1 oranında 
giderir. Kurutma ve buharla kırışıklık 
giderme fonksiyonlarını tek programda 
birleştirir.

İpeklilerinizin
formunu koruyun
Beşik etkili tambur hareketi sayesinde 
ipekli giysilerinizin formu korunur, 
kırışıklıklar önlenir.

Standart 
makineler

Nevresimleriniz için
eşit ve hızlı kurutma

Yeni Nevresim Programı, dolanmayı 
önleyen tambur ritmi, sıklaştırılmış ters 
yöne dönüş hareketi ve özel kurutma 
sıcaklığı sayesinde nevresim ve 
çarşaflarınızın tüm bölgelerinin eşit 
kurutulmasını sağlar.
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10 yıl garantili 
Inverter Motor 
teknolojisi
Tamburun giysilerinize özel 
olarak farklı hız ve ritimlerde 
dönmesine imkan tanıyan ve 
böylece giysilerinizin ömrünü 
uzatan; sessiz, dayanıklı ve 
uzun ömürlü, 10 yıl garantili 
Inverter Motor Teknolojisi.

Ekstra Sessiz Çalışma 
Fonksiyonu ile kurutma 
makinenizi dilediğiniz 
saatte çalıştırın
Düşürülmüş fan ve tambur 
dönüş hızı ile daha sessiz 
çalışma sağlayan Ekstra Sessiz 
Fonksiyonu, kurutma makinenizi 
gece saatlerinde rahatlıkla 
kullanabilmenize imkan tanır.

Kapı yönü değişimi 
imkanı
Electrolux kurutma makineleri, 
farklı konumlandırmalarda en 
pratik kullanımı sağlamak için, 
açılış yönü değiştirilebilir 
kapağa sahiptir. Aynı zamanda 
çamaşır makinesi üzerine 
yapılan montajlarda pratik 
kullanım için kapı kulbu kapının 
alt noktasına 
konumlandırılabilir.

OptiFlow hava akış sistemi 
ile daha hızlı ve verimli 
kurutma
OptiFlow hava akış sistemine sahip 
tambur sıcak havanın giysiler 
arasında eşit yayılmasını sağlayarak 
standart makinelere kıyasla daha 
hızlı ve verimli kurutma sağlar. 
Giysiler eşit oranda kurur, enerjiden 
ve süreden ekstra tasarruf sağlanır.

Karışık XL Programı
Çamaşır makinenizde türüne 
göre ayırt etmeden yıkadığınız 
günlük pamuklu ve sentetik 
karışımı giysilerinizi eşit oranda 
ve minimum kırışıklık ile 
kurutabilen, kapasitesi 6 
kilograma kadar artırılmış XL 
kapasiteli ve kullanışlı karışık 
kurutma programı.

Su gideri bağlantısı 
imkanı
Kurutma esnasında oluşan 
yoğuşma suyunu; dilerseniz 
geniş kapasiteli su tankında 
biriktirerek farklı ihtiyaçlarınız 
için değerlendirebilir, dilerseniz 
gider bağlantısı kiti* kullanarak 
su giderine yönlendirebilirsiniz.

*Bağlantı kiti belirli modellerde cihaz ile 
birlikte verilmektedir.

EcoFlow Filtre ile daima 
korunan yüksek 
performans
Standart makinelerde temizlenmesi 
gereken birden fazla tiftik filtresi 
bulunur. Bu filtrelerin tamamı 
temizlenmediğinde kurutma 
makinesinin verimi düşer ve arızalar 
oluşabilir. Electrolux kurutma 
makinelerinde ise temizlenmesi 
gereken yalnızca tek filtre vardır. 4 
katmandan oluşan EcoFlow Filtre, 
standart filtrelere kıyasla % 80 daha 
iyi oranda tiftik yakalar ve tek 
hamlede kolayca temizlenir. Kurutma 
makinesi ilk günkü verimini daima 
korur. 

Protex Desenli XXL 
Çelik Tambur
118 lt XXL iç hacme sahip 
Protex Çelik Tambur 
giysilerinizin tambur içerisinde 
rahat olarak hareket etmesini 
sağlayarak kırışmaları 
azaltır ve özel dokusu ile 
yıpranmalarını önler.

Otomatik Kırışıklık Önleme 
Fonksiyonu
Kurutma sonrasında otomatik 
olarak devreye giren ve süresi 
değiştirilebilen Kırışıklık Önleme 
Fonksiyonu, giysiler makineden 
çıkarılana kadar çalışarak 
kırışmalarını önler.
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Boyutlar Y x G x D (cm)

EW7H4824EB PerfectCare700

Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 59,6 X 63,8

• 1 - 8 kg kurutma kapasitesi
• Enerji sınıfı: A+ 
• Heat pump ısı pompalı kurutma sistemi
• Yorgan kurutma programı
• Nevresim kurutma programı
• Makinede kurutulmaya uygun yünlüleri 

sepet kullanmadan tamburda kurutabilme
• Karışık, kot, hassas, ipekli, spor giyim 

kurutma programları
• Havalandırma programı
• Kırışıklıkları azaltan Ekstra Hassas 

fonksiyonu
• Süresi ayarlanabilen kırışıklık önleme 

fonksiyonu
• Başlangıç erteleme fonksiyonu
• SensiCare akıllı yük algılama sensörü
• Nem sensörü ile otomatik süre ayarı
• ReverseAction çift yönlü kurutma sistemi
• EcoFlow tek hamlede temizlenebilen filtre
• OptiFlow hava akış sistemli tambur
• XXL 118 lt hacimli tambur
• Açılma yönü değiştirilebilir XXXL şeffaf 

kapak
• Opsiyonel kit ile kurutma esnasında 

oluşan suyu gidere bağlayabilme 
seçeneği

• Tezgah altında kullanım imkanı
• Opsiyonel kit ile çamaşır makinesi 

üzerinde kullanım imkanı
• 66 dB(A) düşük ses seviyesi

8
KG

LCD

+A
XXL

SENSOR

Kurutma Makineleri

EW8H2966IZ PerfectCare800

• 1 - 9 kg kurutma kapasitesi
• Enerji sınıfı: A++ 
• 10 yıl garantili Inverter Motor
• Buharla kırışık giderme programları
• Buharla tazeleme programı
• Kumaş tipine özel farklı tambur hızı ve dönüş 

hareketleri uygulayan DelicateCare System
• GentleCare ısı pompalı kurutma sistemi
• Tek seferde kesintisiz kurutma+buharla 

kırışıklık giderme özelliği
• Serilerek kurutulması gereken yünlüleri 

sepet kullanmadan tamburda kurutabilme
• Nevresim, yorgan, karışık, outdoor ve 

ipekli özel kurutma programları
• Ekstra Sessiz Çalışma fonksiyonu
• Kırışıkları azaltan Ekstra Hassas fonksiyonu
• Program sonrası kırışıklık önleme fonksiyonu
• Başlangıç erteleme fonksiyonu
• SensiCare akıllı yük algılama sensörü
• Nem sensörü ile otomatik süre ayarı
• ReverseAction çift yönlü kurutma sistemi
• EcoFlow tek hamlede temizlenebilen filtre
• XXL 118 lt hacimli ProTex desenli tambur
• LED iç aydınlatma
• Açılma yönü değiştirilebilir XXXL kapak
• Kurutma esnasında oluşan suyu gidere 

bağlayabilme seçeneği
• Tezgah altında kullanım imkanı
• Opsiyonel kit ile çamaşır makinesi 

üzerinde kullanım imkanı
• 65 dB(A) düşük ses seviyesi

85 X 59,6 X 63,5

9
KG

++A

XXL

SENSOR

Boyutlar Y x G x D (cm)

EW8H3966IB PerfectCare800

85 X 59,6 X 63,8

• 1 - 9 kg kurutma kapasitesi
• Enerji sınıfı: A++ 
• 10 yıl garantili Inverter Motor
• Kumaş tipine özel farklı tambur hızı ve dönüş 

hareketleri uygulayan DelicateCare System
• GentleCare ısı pompalı kurutma sistemi
• Serilerek kurutulması gereken yünlüleri 

sepet kullanmadan tamburda kurutabilme
• 6 kilograma kadar yüksek kapasitede 

karışık kumaş kurutan Karışık XL programı
• Yüksek kapasiteli Nevresim XL programı
• Yorgan, ipekli, kot, outdoor programları
• Havalandırma programı
• Ekstra Sessiz Çalışma fonksiyonu
• Kırışıkları azaltan Ekstra Hassas fonksiyonu
• Program sonrası kırışıklık önleme fonksiyonu
• Başlangıç erteleme fonksiyonu
• SensiCare akıllı yük algılama sensörü
• Nem sensörü ile otomatik süre ayarı
• ReverseAction çift yönlü kurutma sistemi
• EcoFlow tek hamlede temizlenebilen filtre
• OptiFlow hava akış sistemi ile hızlı kurutma
• XXL 118 lt hacimli ProTex desenli tambur
• LED iç aydınlatma
• Açılma yönü değiştirilebilir XXXL kapak
• Kurutma esnasında oluşan suyu gidere 

bağlayabilme seçeneği
• Tezgah altında kullanım imkanı
• Opsiyonel kit ile çamaşır makinesi 

üzerinde kullanım imkanı
• 65 dB(A) düşük ses seviyesi

9
KG

XXL

++A

SENSOR

24

Ç
am

aş
ır 

Ba
kı

m
ı



STA 9 GW Bağlantı kiti

• Çamaşır ve kurutma makinenizi güvenle birbirine 
bağlamanızı sağlar.

• Çekmece aksesuarı sayesinde kurutma makinesinin 
önüne sepet yerleştirebilir, çamaşırlarınızı daha kolay 
doldurup boşaltabilirsiniz.

• Çamaşır ve kurutma makinenizin birbirine bağlı olması 
deprem ve çocukların açık olan kapaklara tutunmaları 
vb. olumsuz durumlarda kurutma makinenizi 
devrilmeye karşı korur.

• Sipariş için parça kodu: 9029797934

CN 14 Bağlantı kiti

• Çamaşır ve kurutma makinenizi güvenle birbirine 
bağlamanızı sağlar.

• Çamaşır ve kurutma makinenizin birbirine bağlı 
olması deprem ve çocukların açık olan kapaklara 
tutunmaları vb. olumsuz durumlarda kurutma 
makinenizi devrilmeye karşı korur.

• Sipariş için parça kodu: 9168900588

Çamaşır kurutma topları
 • Çamaşırların kurutulması esnasında aralarına 
yerleştirilerek kullanılır.
 • Toplar kurutma esnasında yuvarlanarak kumaş liflerine 
masaj yapar.
 • Toplar sayesinde kırışıklıklar azalırken çamaşırlardaki 
statik elektriklenme azalır ve çamaşırlar daha eşit 
oranda kurur.
 • 2 adet
 • Sipariş için parça kodu: 9029791861
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Bulaşık Makineleri

AirDry® Teknolojisi ile
Mükemmel kurutma 
AirDry® teknolojisi kurutma aşamasında kapıyı otomatik olarak açarak 
doğal hava akımı yardımı ile mükemmel kurutma performansı sağlar.

Mükemmel kurutma için
AirDry® teknolojisi

Islak bulaşıkları bez ile kurulamanıza 
artık gerek yok.

AirDry® teknolojisi her programda size 
kupkuru ve pırıl pırıl bulaşıklar sunar.

Yenilikçi AirDry® teknolojisi kurutma 
aşamasında kapıyı otomatik olarak açar 
ve kurutma işlemine doğal hava akımı 
ile devam eder. Bulaşıklar mükemmel 
performans ile kurutulur.

Aynı zamanda program sonunda kapı 
aralık kaldığından makine içerisindeki 
nemin yoğuşarak bulaşıklarda ıslaklık 
oluşturması engellenir. Bulaşıklarınız 
kupkuru ve pırıl pırıl olarak kullanılmaya 
hazır olarak bekler.

AirDry® Technology
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60%
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AirDry 15 kişilik

Parlatıcı 
kullanıldığında

Parlatıcı ve
XtraDry 
fonksiyonu 
kullanıldığında

Standart
Kurutma

Standart
Kurutma

AirDry
AirDry

AirDry teknolojisi standart kurutma  
tekniğine kıyasla 3 kata kadar daha iyi 
kurutma performansı sağlar.

XtraDry fonksiyonu ile parlatıcı 
kullanıldığında %100’e yakın mükemmel 
kurutma performansı elde edilir. 

Plastik ve teflon malzemelerden yapılmış 
zor kuruyan bulaşıklar dahi mükemmel 
şekilde kurutulur.

Parlatıcı 
kullanılmadığında

AirDry ve standart kurutma 
performans karşılaştırması

AirDry ile 3 kata kadar daha iyi kurutma 

Standart
Kurutma

AirDry
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RealLife®’ı günlük yaşamınızı 
kolaylaştırmak için tasarladık
Bulaşık makinelerinda tabak ve 
bardak dışında tencere, tava ve 
servis kaseleri gibi birçok farklı 
şekilli bulaşık yıkanır. RealLife® bu 
tip bulaşıkların kolayca 
yerleştirilmesi ve mükemmel bir 
şekilde yıkanması için 
tasarlanmış yenilikçi bir bulaşık 
makinesidir.

Farklı şekil ve ebattaki 
bulaşıkların rahat 
yıkanabilmesi için dış boyut 
değiştirilmeden iç hacim 10 
litre artırılmıştır. 4 cm artan 
sepet yüksekliği sayesinde en 
zorlu bulaşıkları dahi kolayca 
makineye yerleştirebilirsiniz.

Standart iç 
hacim

RealLife® 
XXL iç hacim

Her köşede mükemmel 
temizlik için FlexiSpray
FlexiSpray uydulu püskürtme 
kolu sepetin tamamını tarar. 
Yıkama suyunun sepetin her 
noktasına ulaşmasını 
sağlayarak en zorlu 
bulaşıklarınızı derinlemesine 
temizler.

10 yıl garantili Inverter 
Motor teknolojisi
Su püskürtme basıncını  bulaşık 
tipine göre ayarlayarak mükemmel 
sonuçlar almanızı sağlayan, sessiz, 
tasarruflu ve dayanıklı Inverter 
Motor teknolojisi.

Artırılmış bulaşık 
kapasitesi

3. Çatal-Kaşık-Bıçak 
sepeti ve yeni sepet 
tasarımı sayesinde 
RealLife Bulaşık 
Makineleri 15, MaxiFlex 
Bulaşık makineleri 14 
kişilik XXL kapasiteye 
ulaşır. 

15

XXL

Standart yıkama kolu FlexiSpray yıkama kolu
3 kat daha iyi su dağılımı

14
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Bulaşık Makineleri

Yaratıcılığınızı konuşturun
dağınıklığı dert etmeyin

Tüm mutfak 
gereçleriniz için özel 
tasarlanmış bir bulaşık 
makinesi

MaxiFlex bulaşık makinesi 
sahip olduğu 3. çekmece ile 
yalnızca çatal-kaşık ve 
bıçaklarınızı değil, 
mutfağınızda ziyafet 
hazırlarken kullandığınız tüm 
araç gereçleri de özenle yıkar. 
Yeni tasarımlı çekmece ve 
tavan püskürtme kolu ile; artık 
yemek hazırlama ve servis 
araçlarınızı çok daha kolay 
yerleştirebilir ve tertemiz 
yıkanmalarını sağlayabilirsiniz.

SoftSpikes ve Softgrip bardak 
aksesuarları

Makineniz bardaklarınızı güvenle yıkamanız 
için SoftSpikes bardak ağzı tutucuları, 
Softgrip kadeh klipsleri ve katlanır bardak 
destekleri gibi birçok kullanışlı üst sepet 
aksesuarı ile donatılmıştır.

Fırın tepsilerinizi 
kolayca yıkayın

RealLife Bulaşık 
Makinelerinde bulunan çatal 
kaşık haznesini dilediğiniz 
zaman çıkararak
3. sepette fırın tepsinizi dahi 
yıkayabilirsiniz.

Esnek sepetlerle 
bulaşıklarınıza kolayca yer açın

Yüksekliği tek hareketle değiştirilebilen FlexiLift sepet 
ile alt sepette tencerelerinize, üst sepette yüksek 
bardaklarınıza kolayca yer açabilirsiniz. Tüm 
Electrolux bulaşık makinelerinde bulunan katlanabilir 
tabak bölmeleri ile tencerelerinizi alt sepete daha 
kolay yerleştirebilirsiniz.

Keyifli bir ziyafet sonrasında ortaya çıkan servis kaşıkları, kepçeler, spatulalar, çırpıcılar ve 
diğer mutfak gereçlerinin yarattığı dağınıklıktan bıktıysanız MaxiFlex tam size göre!
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FlexiWash ile her tip 
bulaşığa ayrı özen

FlexiWash üst sepetteki 
hassas bardaklarınızı düşük 
su basıncı ve sıcaklıkla 
koruyarak yıkarken aynı anda  
alt sepetteki tencerelerinizi 
yüksek su basıncıyla ve 
sıcaklıkla derinlemesine 
temizler. Farklı tip bulaşıkları 
birlikte yıkamanıza olanak 
tanır.

Kullanışlı 
ek fonksiyonlar

Tek dokunuşla 
mükemmel kuruluk: 
XtraDry® fonksiyonu

XtraDry fonksiyonu tek 
dokunuşla kurutma sonucuna 
etki eden parlatıcı dozu, 
kurutma sıcaklığı,kurutma süresi 
faktörlerini düzenleyerek her 
zaman en iyi kurutma sonucunu 
garantiler.

+
Üst sepette 
hassas yıkama

Alt sepette 
yoğun yıkama

                                                                                                                                              

Bulaşık miktarı sensörü

Electrolux bulaşık makineleri az 
miktarda bulaşığı otomatik 
olarak algılayan yük sensörüne 
sahiptir. Az bulaşık yıkamanız 
gerektiğinde herhangi bir ek 
fonksiyon seçmeye gerek 
kalmadan zamandan, sudan ve 
enerjiden tasarruf edebilirsiniz.                                                     

TimeManager ile 
aynı performansı yarı 
zamanda elde edin

Acilen tertemiz bulaşıklara 
ihtiyacınız varsa TimeManager 
ile makinenizi hızlı moda alın, 
aynı yıkama sonuçlarını %50 
daha kısa sürede elde edin. 

AutoFlex®’i seçin   
gerisini makinenize 
bırakın
AutoFlex bulaşıkların miktarı 
ve kirine göre 45-70°C 
arasında sıcaklığı, 40 ile 
150dk arasında süreyi kendisi 
belirler. Yarım yük, tek sepet 
vb. karmaşık seçeneklerle 
uğraşmanıza gerek kalmaz.

QuickPlus® hızlı yıkama 
programı ile 30 
dakikada mükemmel 
temizlik

Electrolux 30 dakikada tam 
60°C sıcaklıkta yıkama ve 
durulama yapan özel hızlı 
programla kiri üzerinde 
kurumamış bulaşıklarda, kısa 
sürede mükemmel yıkama 
performansı sağlar.

MyFavourite® ile 
tek dokunuşta çalıştırın
Myfavourite tuşu ile sık 
kullandığınız programı tüm 
detaylarıyla kaydererek tek bir 
dokunuşla çalıştırabilirsiniz.
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Dünyanın ilk
yükselen alt sepet mekanizmalı
bulaşık makinesi ile tanışın
ComfortLift®
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 • Comfortlift mekanizması ile yükselebilen alt sepet
 • 9 programlı 
 • 13 kişilik kapasite ve XXL iç hacim
 • A+++ enerji verimlilik sınıfı
 • 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
 • Otomatik kapı açılışı ile verimli kurutma sağlayan AirDry teknolojisi
 • FlexiSpray uydu kollu püskürtücü ile her noktada mükemmel temizlik
 • BeamOnFloor zemine yansıtılan durum bilgilendirme ışığı
 • Yoğun, Otomatik, Eco, Esnek, Hassas, 89 dk Hızlı, 30 dk Hızlı,              
Ön yıkama, Makine Bakım programları
 • Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
 • Kir seviyesi algılama sensörü
 • Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
 • AutoFlex otomatik program
 • FlexiWash hassas/yoğun karışık yıkama programı
 • 89 dk 60 °C günlük yüksek performanslı hızlı yıkama
 • 30 dk 60 °C yüksek performanslı hızlı yıkama
 • TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
 • XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
 • Hygiene ekstra hijyen fonksiyonu
 • MyFavourite sık kullanılan program hafızası
 • Gecikmeli başlatma fonksiyonu (1-24 saat)
 • Beyaz aydınlatmalı göstergeler ve LCD
 • Optimum görüş için iç aydınlatma
 • Çıkarılabilir 3. çatal kaşık çekmecesi, bıçak yıkama destekleri
 • Alt ve üst sepette katlanabilir tabaklık bölmeleri
 • FlexiLift asansörlü üst sepet
 • SoftSpikes bardak sabitleyiciler ve SoftGrip kadeh tutucular
 • Kullanımı kolaylaştıran logo baskılı inox sepet kulpları
 • İlave tavan püskürtücüsü
 • Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
 • WaterControl emniyetli su giriş hortumu
 • AutoOff otomatik kapanma  
 • 44 dB(A) süper sessiz çalışma

ComfortLift® ile bulaşıkları
doldurmak hiç bu kadar 
kolay olmamıştı 
Keyifli bir akşam yemeği 
davetinin ardından karşınıza 
çıkan bulaşık yığınının sizi 
daha fazla yormasını 
istemedik.

Alt sepeti kolayca 
yükseltmenize imkan veren 
ComfortLift® sistemi ile alt 
sepete bulaşıklarınızı artık 
çok daha rahat 
doldurabilirsiniz. İşinizi 
tamamladığınızda alt sepet 
tutamağına dokunarak 
sepetin kendiliğinden 
aşağıya inip makinenin içine 
yerleşmesini sağlayabilirsiniz.

ComfortLift® yıkanmış 
bulaşıklarınızı boşaltırken de 
büyük kolaylık sağlar. Yukarı 
pozisyona aldığınız alt 
sepetten bulaşıklarınızı 
kolayca alarak mutfak 
dolabınıza yerleştirebilirsiniz.

ComfortLift®’i 
deneyimledikten sonra daha 
önce eğilerek bulaşık 
doldurma zahmetine nasıl 
katlandığınıza şaşıracaksınız.

ComfortLift®; 20,000 adet 
yıkama testinden başarı ile 
geçmiş konforlu ve güvenli 
bir sistemdir.

AUTO

AUTO

13

 A+++

   Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 59,6 X 61

ESF7506ROX RealLife XXL ComfortLift
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Bulaşık Makineleri

AUTO

AUTO

13

ESF5533LOX TimeManager

• 6 programlı 
• 13 kişilik XL yıkama kapasitesi
• A++ enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
• AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
• Yoğun, Otomatik, Eco, Hassas,                 

30 dk 60°C, Ön yıkama programları
• Bulaşık miktarı algılama sensörü
• Kir seviyesi algılama sensörü
• Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
• AutoFlex programı
• 30dk 60°C yüksek performanslı hızlı 

yıkama
• TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
• XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
• Gecikmeli başlatma fonksiyonu
• Alt sepette katlanabilir tabaklık
• FlexiLift asansörlü üst sepet
• Hassas bardakların devrilmesini önleyen 

SoftSpikes bardak sabitleyiciler
• Üst sepette 4 adet katlanabilir fincan rafı
• Kullanımı kolaylaştıran sepet kulpları
• Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
• WaterControl emniyetli su giriş hortumu
• AutoOff program bitiminde otomatik 

kapanma 
• Parmak izi engelleyici inox yüzey
• 47 dB(A) düşük ses seviyesi

ESF9500LOX TimeManager ESF9500LOW TimeManager

   Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 62,5

• 6 programlı 
• 14 kişilik XL yıkama kapasitesi
• A++ enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
• AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
• Yoğun, Otomatik, Eco, Hassas, 30 dk 

60°C, Ön yıkama programları
• Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
• Kir seviyesi algılama sensörü
• Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
• AutoFlex programı
• 30dk 60°C yüksek performanslı hızlı 

yıkama
• TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
• XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
• Gecikmeli başlatma fonksiyonu
• İlave tavan püskürtme kolu
• MaxiFlex Çekmecesi
• Bıçak tutucu ve çatal-kaşık-bıçak ayırıcı 

aksesuarları
• Alt sepette katlanabilir tabaklıklar
• FlexiLift asansörlü üst sepet
• Üst sepette katlanabilir fincan rafları
• Kullanımı kolaylaştıran sepet kulpları
• Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
• WaterControl emniyetli su giriş hortumu
• AutoOff program bitiminde otomatik 

kapanma 
• 44 dB(A) düşük ses seviyesi

• 6 programlı 
• 14 kişilik XL yıkama kapasitesi
• A++ enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
• AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
• Yoğun, Otomatik, Eco, Hassas, 30 dk 

60°C, Ön yıkama programları
• Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
• Kir seviyesi algılama sensörü
• Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
• AutoFlex programı
• 30dk 60°C yüksek performanslı hızlı 

yıkama
• TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
• XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
• Gecikmeli başlatma fonksiyonu
• İlave tavan püskürtme kolu
• MaxiFlex Çekmecesi
• Bıçak tutucu ve çatal-kaşık-bıçak ayırıcı 

aksesuarları
• Alt sepette katlanabilir tabaklıklar
• FlexiLift asansörlü üst sepet
• Üst sepette katlanabilir fincan rafları
• Kullanımı kolaylaştıran sepet kulpları
• Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
• WaterControl emniyetli su giriş hortumu
• AutoOff program bitiminde otomatik 

kapanma 
• Parmak izi engelleyici inox yüzey
• 44 dB(A) düşük ses seviyesi

   Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 62,5

   Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 60 X 62,5

 A++ A++  A++

AUTO

14 AUTO

AUTO

14 AUTO
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  Boyutlar Y x G x D (cm)   Boyutlar Y x G x D (cm)

43,8 X 55 X 50 43,8 X 55 X 50

• Kompakt bulaşık makinesi
• 6 programlı  
• 6 kişilik yıkama kapasitesi
• A+ sınıfı enerji verimliliği 
• Yoğun, Günlük, Eco, hassas, hızlı 30dk 

Party 20dk programları
• 20 dakikada hızlı ve etkin temizlik 

sağlayan Party programı
• Gecikmeli başlatma seçeneği  
• Kalan süre göstergesi    
• Gümüş grisi dış yüzey     
• 50 dB(A) ses seviyesi

ESF2400OS

• Kompakt bulaşık makinesi
• 6 programlı 
• 6 kişilik yıkama kapasitesi
• A+ sınıfı enerji verimliliği 
• Yoğun, Günlük, Eco, hassas, hızlı 30dk 

Party 20dk programları
• 20 dakikada hızlı ve  etkin temizlik 

sağlayan Party programı
• Gecikmeli başlatma seçeneği  
• Kalan süre göstergesi        
• 50 dB(A) ses seviyesi

20’ 20’

   Boyutlar Y x G x D (cm)

ESF5533LOW TimeManager

85 X 60 X 62,5

• 6 programlı 
• 13 kişilik XL yıkama kapasitesi
• A++ enerji verimlilik sınıfı
• 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
• AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
• Yoğun, Otomatik, Eco, Hassas,                 

30 dk 60°C, Ön yıkama programları
• Bulaşık miktarı algılama sensörü
• Kir seviyesi algılama sensörü
• Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
• AutoFlex programı
• 30dk 60°C yüksek performanslı hızlı 

yıkama
• TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
• XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
• Gecikmeli başlatma fonksiyonu
• Alt sepette katlanabilir tabaklık
• FlexiLift asansörlü üst sepet
• Hassas bardakların devrilmesini önleyen 

SoftSpikes bardak sabitleyiciler
• Üst sepette 4 adet katlanabilir fincan rafı
• Kullanımı kolaylaştıran sepet kulpları
• Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
• WaterControl emniyetli su giriş hortumu
• AutoOff program bitiminde otomatik 

kapanma 
• 47 dB(A) düşük ses seviyesi

AUTO

AUTO

13

ESF2400OW

 A++  A+  A+
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No Frost 
buzdolabı 
karlanma ve 
buzlanmayı 
%100 önler. 
Buz çözdürme 
işlemi 
gerektirmez.

LowFrost buzdolabı 
geliştirilmiş yeni 
dondurucu 
bölmesiyle çok 
daha az karlanma 
yapar. Gizli 
soğutucu borular ve 
parlak dondurucu 
yüzeyi ile defrost 
işlemi de son derece 
kolaydır.

Buzdolapları

Electrolux buzdolapları farklı ölçüler ve kombine kullanım 
imkanları ile mutfağınız için en esnek gıda saklama 
çözümlerini sunar

Farklı Ölçüler
Esnek Çözümler

LED aydınlatma

Tavanda bulunan LED 
ışık buzdolabı içerisinde 
çok daha net bir görüş 
sağlarken ısınmayı 
engelleyici teknolojisi 
sayesinde ekstra tasarruf 
sağlar.

LCD panel

Kapı üzerindeki 
dokunmatik LCD 
soğukluk ayarı, hızlı 
dondurma ve soğutma 
ayarlarını kolayca 
yapmanızı sağlar.

İçecek soğutma 
bölmesi

Gardırop tipi 
buzdolaplarında 
bulunan hızlı içecek 
soğutma bölmesi 
içeceklerinizi hızlıca 
soğutarak çabucak servis 
edebilmenizi sağlar.

120cm 4 kapılı kullanım

120cm 2 kapılı kullanım

91 cm 2 veya 3 kapılı kullanım

80 cm kombi tipi kullanım

60 cm kombi tipi kullanım

80 cm kombi tipi buzdolapları 
ideal ölçüleri ile pratik kullanım 
sağlar. 176cm yükseklik sayesinde 
soğutucunun üst raflarına erişim 
kolaylaşırken genişletilmiş raf alanı 
yiyeceklerinizi rahatça düzenlemenize 
yardımcı olur.

FreshZone esnek 
saklama çekmecesi

Tek dokunuşla etlik, 
kahvaltılık ve ilave sebzelik 
olarak 3 farklı amaç için 
kullanılabilen geniş Fresh-
zone çekmecesi, soğutucu 
bölme içerisinde esnek 
kullanım imkanı sağlar.
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ERF4114AOX Soğutucu

Boyutlar Y x G x D (cm)

184,5 X 59,5 X 66,8

• A++ enerji verimlilik sınıfı
• 7 güne kadar daha uzun süren tazelik
• Otomatik defrostlu soğutucu bölmesi
• Akıllı FreeStore hava sirkülasyon fanı
• Ekstra geniş sebzelikler
• Krom yatay şişe rafı
• Metalik dekorlu temperli cam raflar
• Elektronik soğutma kontrolü
• Hızlı soğutma sağlayan Shopping fonksiyonu
• Tasarruflu çalışma sağlayan EcoMode fonksiyonu
• Tatil fonksiyonu
• Uzun ömürlü ve verimli LED iç aydınlatma
• Sesli ve görsel kapı açık alarmı
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Parmak izi engelleyici inox yüzey
• 395 lt soğutucu net iç hacmi

SPACE
PLUS®

ELEC
T R O
N I C

LED

INTELLIGENT

185
CM

60
CM

LCD++A

EUF2748AOX + ERF4114AOX

• EUF2748AOX derin dondurucu ve ERF4114AOX soğutucu ürünleri yan yana 
konumlandırılarak birlikte kullanılabilir

• Birebir uyumlu dış görünüm ve ölçülerle  625 litreye varan iç hacim elde edebilirsiniz
• Yan panellerin nemlenme yapmasını önleyen SkinCondensor teknolojisi, yan yana 

konumlandırmada problemsiz ve dayanıklı kullanım sağlar
• EUF2748AOX derin dondurucunun ürün bilgileri 40. sayfada yer almaktadır.
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EN6086MOX NoFrost

Boyutlar Y x G x D (cm)

177,6 X 91,2 X 76,5

LCD

ELEC
T R O
N I C

• French Door gardırop tipi buzdolabı
• A++ enerji verimlilik sınıfı 
• No frost derin dondurucu bölmesi
• No frost soğutucu bölmesi
• MultiFlow hava sirkülasyon fanı
• Soğuk su pınarı
• Kapı üzerinde dokunmatik LCD kontrol 

paneli
• Temperli cam raflar
• Şeffaf çekmece ve raflar
• Elektronik soğutma kontrolü
• Hızlı dondurma ve soğutma fonksiyonu
• Sesli ve görsel kapı açık alarmı
• Sesli ve görsel yüksek sıcaklık alarmı
• Uzun ömürlü ve tasarruflu LED aydınlatma
• Et ürünleri, kahvaltılık ve ilave sebzelik 

kullanım amaçları ile 3 farklı sıcaklığa 
ayarlanabilen Fresh-Zone bölmesi

• Kapı içinde kutu meşrubat saklama rafı
• Dondurucu çekmecesi içerisinde ikiz buzmatik
• Gizli kondensör
• Parmak izi engelleyici inox yüzey
• 417 lt soğutucu  bölme net iç hacmi
• 119 lt derin dondurucu bölme net iç hacmi
• 630 lt toplam brüt iç hacim

Buzdolapları

+A

Boyutlar Y x G x D (cm)

176 X 79 X 74

• A+ enerji verimlilik sınıfı                
• No frost derin dondurucu bölmesi
• No frost soğutucu bölmesi
• MultiFlow fan sistemi ile her rafta homojen 

soğutma
• 15 kg / gün dondurma kapasitesi
• Metalik dekorlu temperli cam raflar
• SpacePlus geniş ve şeffaf derin dondurucu 

çekmeceleri
• Pratik kullanımlı, iç ayırıcıya sahip 

tekerlekli sebzelik
• Üçlü buzmatik ve buz saklama kabı
• Elektronik soğutma kontrolü
• Kapı üzerinde dokunmatik LCD panel
• Hızlı soğutma fonksiyonu
• Hızlı dondurma fonksiyonu
• Soğutucu bölmenin kapatılmasına imkan 

veren tatil fonksiyonu
• Uzun ömürlü ve verimli LED iç aydınlatma
• Gizli kondensör/ düz arka yüzey
• Parlak beyaz dış yüzey
• 345 lt soğutucu bölme net iç hacmi
• 120 lt derin dondurucu bölme net iç hacmi
• 520 lt toplam brüt iç hacim
• 43 dB(A) ses seviyesi

ELEC
T R O
N I C

EN5284KOX NoFrost

80
CM

176
CM

LED

176 X 79 X 74

• A+ enerji verimlilik sınıfı                
• No frost derin dondurucu bölmesi
• No frost soğutucu bölmesi
• MultiFlow fan sistemi ile her rafta homojen 

soğutma
• 15 kg / gün dondurma kapasitesi
• Metalik dekorlu temperli cam raflar
• SpacePlus geniş ve şeffaf derin dondurucu 

çekmeceleri
• Pratik kullanımlı, iç ayırıcıya sahip 

tekerlekli sebzelik
• Üçlü buzmatik ve buz saklama kabı
• Elektronik soğutma kontrolü
• Kapı üzerinde dokunmatik LCD panel
• Hızlı soğutma fonksiyonu
• Hızlı dondurma fonksiyonu
• Soğutucu bölmenin kapatılmasına imkan 

veren tatil fonksiyonu
• Uzun ömürlü ve verimli LED iç aydınlatma
• Gizli kondensör/ düz arka yüzey
• Parlak beyaz dış yüzey
• 345 lt soğutucu bölme net iç hacmi
• 120 lt derin dondurucu bölme net iç hacmi
• 520 lt toplam brüt iç hacim
• 43 dB(A) ses seviyesi

EN5284KOW NoFrost

Boyutlar Y x G x D (cm)

+A ELEC
T R O
N I C

80
CM

176
CM

LED

++A
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EN3601MOX LowFrost

Boyutlar Y x G x D (cm)

 184,5 X 59,5 X 64,7

++A LEDLOW
FROST

185
CM

60
CM

• A++ enerji verimlilik sınıfı
• Bağımsız çift soğutma sistemi, 7 güne 

kadar daha uzun süren tazelik
• Bölmeler arasında koku karışmasını 

önleme özelliği
• Low frost soğutma sistemli derin 

dondurucu bölmesi
• Otomatik defrost soğutma sistemli 

soğutucu bölmesi
• Ekstra geniş sebzelikler
• Kromajlı yatay şişe rafı
• Metalik dekorlu temperli cam raflar
• SpacePlus geniş ve şeffaf dondurucu 

çekmeceleri
• Uzun ömürlü ve verimli LED iç aydınlatma
• Değiştirilebilir kapı yönü
• SkinCondensor teknolojisi (Gizli 

kondensör)
• Parmak izi engelleyici inox yüzey
• 220 lt soğutucu bölme net iç hacmi
• 109 lt derin dondurucu bölme net iç hacmi
• 40 dB(A) ses seviyesi

ERT1501FOW3

Boyutlar Y x G x D (cm)

85 X 55 X 61,2

• Tek kapılı buzdolabı
• A+ sınıfı enerji verimliliği 
• 4 yıldızlı derin dondurucu bölmesi
• Temperli cam raflar
• Değiştirilebilir kapı yönü                                  
• 118 lt soğutucu bölme net iç hacmi
• 18 lt derin dondurucu bölme net iç hacm
• 38 dB(A) süper sessiz çalışma

+A 55
CM
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Derin Dondurucular

SpacePlus® 
minimum dış boyut, 
maksimum iç hacim
SpacePlus derin 
dondurucular geliştirilmiş 
yalıtım sistemi ile minimum 
dış boyutla maksimum iç 
hacim sunar. Evinizde yer 
kaplamaz.

İster çekmece
İster cam raf ile 
kullanın
Dayanıklı cam raflar 
üzerine 
konumlandırılmış olan 
çekmeceleri dilerseniz 
çıkarabilir, böylece 
donmuş gıdalarınızı 
cam raflar üzerinde de 
saklayabilirsiniz.

FrostFree no 
frost çekmeceli 
derin 
dondurucu
FrostFree çekmeceli 
derin dondurucu no 
frost soğutma 
sistemiyle karlanma ve 
buzlanmaya son verir.

Mükemmel lezzetler
her mevsim evinizde
Standart dış boyutlarla artırılmış iç hacimleri, 
yiyecekleri çok hızlı donduran güçlü ve verimli kompresörleri ve kullanışlı iç bölmeleri ile Electrolux 
SpacePlus® derin dondurucular en sevdiğiniz lezzetleri güvenle her mevsim taptaze saklar. 

SpacePlus® 
XXL çekmecelerle
lezzete yer açın
6 çekmeceli 
dondurucularımızda 2 adet, 
7 çekmeceli 
dondurucularımızda ise 
3 adet SpacePlus XXL 
çekmece bulunur. 
XXL çekmecelerde 
parçalara bölemediğiniz 
gıdalarınızı, pizzalarınızı, 
pastalarınızı veya 
kavanozlarınızı rahatlıkla 
saklayabilirsiniz.
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Tazelik ve lezzet 
kontrolünüz altında
Pratik kullanımlı dokunmatik 
panel dondurucunun ideal 
saklama koşullarını kolayca 
kontrol etmenizi sağlar. 
Aynı zamanda hızlı içecek 
soğutma, hızlı dondurma ve 
ekonomik çalışma 
seçeneklerini tek dokunuşla 
kolayca ayarlayabilirsiniz.

İçeceklerinizi 
hızlıca soğutun
DrinksChill fonksiyonu tek 
dokunuşla içeceklerinizi 
mükemmel şekilde soğutur 
ve servise hazır olduğunda 
size haber verir.

Mükemmel lezzet 
etkin tasarrufla 
birleşti
Eco fonksiyonu derin 
dondurucunuzu en tasarruflu 
çalışma koşullarına 
uyarlayarak mükemmel 
lezzetlerinizi mümkün olan 
en düşük enerji tüketimi ile 
saklamanızı sağlar.

*ERF4114AOX sağutucu ile bitişik kullanım

SkinCondenser® teknolojisi 
Arka panel yerine yan panellere gömülü kondensör 
boruları sayesinde hem görüntü kirliliği önlenir, hem de 
yan panellerde engellenen terleme riski sayesinde derin 
dondurucunuzu buzdolabınız veya soğutucunuz ile  yan 
yana bitişik kullanabilirsiniz.

FastFreeze ile
lezzeti koruyarak
dondurun
Elektronik soğutma 
kontrolüne sahip derin 
dondurucularımız 
FastFreeze fonksiyonu 
devreye alındığında 
güçlü kompresörü 
sayesinde gıdaları çok 
hızlı bir şekilde -18 °C 
soğukluğa getirir ve öz 
sularını içerisinde 
koruyarak dondurur. 
Öz suyunu kaybetmeyen 
gıdalar; lezzet, görünüm 
ve vitamin değerlerini çok 
daha iyi korur.

Tek seferde çok 
daha fazla gıdanızı 
hızlıca dondurun
Yüksek dondurma 
kapasitesine sahip güçlü 
kompresör sayesinde 
Electrolux derin 
dondurucular çok daha 
fazla gıdayı tek seferde 
dondurur. Böylece büyük 
miktarlarda hazırladığınız 
gıdalarınızın tamamı 
lezzetini ve besleyici 
değerlerini kaybetmeden 
hızlıca dondurularak ideal 
saklama koşullarına getirilir.
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Çekmeceli Derin Dondurucular

EUF2748AOX* NoFrost

Boyutlar Y x G x D (cm)

185,4 X 59,5 X 66,8

• A+ enerji verimliliği 
• No Frost sistem ile karlanmaya son
• 7 çekmece
• Kolay görüş sağlayan şeffaf çekmeceler
• LED iç aydınlatma
• 3 adet SpacePlus XXL çekmece
• FastFreezer hızlı dondurma bölmesi
• Çekmece aralarında temperli cam raflar
• Elektronik soğutma kontrolü
• Kolay kullanımlı dokunmatik LCD panel
• SkinCondenser gizli kondensör teknolojisi
• Diğer soğutucu ürünler ile bitişik montaj imkanı
• FastFreeze şok dondurma fonksiyonu
• EcoMode ekonomik çalışma fonksiyonu
• QuickChill hızlı içecek soğutma fonksiyonu
• Günlük 20 kg dondurma kapasitesi
• Elektrik kesintilerinde 15 saat gıda koruma
• Sesli ve görsel yüksek sıcaklık ve kapı alarmı
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Parmak izi engelleyici inox yüzey
• Brüt 280 lt, net 229 lt iç hacim
• 292 kw yıllık enerji tüketimi
• 42 dB(A) düşük ses seviyesi

+A
LCD

ELEC
T R O
N I C

LED

EUF2047AOX NoFrost EUF2047AOW NoFrost

Boyutlar Y x G x D (cm) Boyutlar Y x G x D (cm)

 154,4 X 59,5 X 66,8 154,4 X 59,5 X 66,8

• A+ enerji verimliliği 
• No Frost sistem ile karlanmaya son
• 6 çekmece
• Kolay görüş sağlayan şeffaf çekmece ve 

bölmeler
• 2 adet SpacePlus XXL çekmece
• 2 adet FastFreeze hızlı dondurma 

bölmesi
• Çekmece aralarında temperli cam raflar
• Elektronik soğutma kontrolü
• Kolay kullanımlı dokunmatik LED panel
• FastFreeze şok dondurma fonksiyonu
• EcoMode ekonomik çalışma fonksiyonu
• Günlük 20 kg dondurma kapasitesi
• Elektrik kesintilerinde 15 saat gıda koruma
• Yüksek sıcaklık görsel alarmı
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Brüt 224 lt, net 180 lt iç hacim
• 258 kw yıllık enerji tüketimi
• 42 dB(A) düşük ses seviyesi

+A
ELEC
T R O
N I C

6

• A+ enerji verimliliği 
• No Frost sistem ile karlanmaya son
• 6 çekmece
• Kolay görüş sağlayan şeffaf çekmece ve 

bölmeler
• 2 adet SpacePlus XXL çekmece
• 2 adet FastFreeze hızlı dondurma bölmesi
• Çekmece aralarında temperli cam raflar
• Elektronik soğutma kontrolü
• Kolay kullanımlı dokunmatik LED panel
• FastFreeze şok dondurma fonksiyonu
• EcoMode ekonomik çalışma fonksiyonu
• Günlük 20 kg dondurma kapasitesi
• Elektrik kesintilerinde 15 saat gıda koruma
• Yüksek sıcaklık görsel alarmı
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Parmak izi engelleyici inox yüzey
• Brüt 224 lt, net 180 lt iç hacim
• 258 kw yıllık enerji tüketimi
• 42 dB(A) düşük ses seviyesi

*ERF4114AOX sağutucu ile bitişik kullanım imkanı

+A
ELEC
T R O
N I C

6
LED LED

ALARMALARM
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EUF1900AOW EUT1106AW2

Boyutlar Y x G x D (cm) Boyutlar Y x G x D (cm)

125 X 54,5 X 63,9 85 X 55 X 61,2

• Tezgah seviyesi derin dondurucu
• A+ enerji verimliliği 
• 3 çekmece
• Kolay görüş sağlayan şeffaf çekmeceler
• Hızlı dondurma bölmesi
• Günlük 12 kg dondurma kapasitesi
• Elektrik kesintilerinde 22 saat gıda koruma
• Yüksek sıcaklık alarm LED’i.
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Brüt 106 lt, net 90 lt iç hacim
• 184 kw yıllık enerji tüketimi
• 40 dB(A) düşük ses seviyesi

+A

• A+ enerji verimliliği 
• 5 + 1 çekmece
• Kolay görüş sağlayan şeffaf çekmeceler
• Ezilebilen gıdalar ve buzluk için ilave ince 

çekmece
• Hızlı dondurma bölmesi
• Elektronik soğutma kontrolü
• FastFreeze şok dondurma fonksiyonu
• Günlük 20 kg dondurma kapasitesi
• Elektrik kesintilerinde 18 saat gıda koruma
• Sesli ve görsel yüksek sıcaklık alarmı
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Brüt 199 lt, net 168 lt iç hacim
• 230 kw yıllık enerji tüketimi
• 40 dB(A) düşük ses seviyesi

ELEC
T R O
N I C +A ALARM

EUF2205AOW

Boyutlar Y x G x D (cm)

154,4 X 59,5 X 66,8

• A+ enerji verimliliği 
• 6 çekmece
• Kolay görüş sağlayan şeffaf çekmece ve 

bölmeler
• 2 adet SpacePlus XXL çekmece
• 2 adet FastFreeze hızlı dondurma 

bölmesi
• Günlük 20 kg dondurma kapasitesi
• Elektrik kesintilerinde 20 saat gıda 

koruma
• Yüksek sıcaklık alarm LED’i.
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Brüt 224 lt, net 194 lt iç hacim
• 245 kw yıllık enerji tüketimi
• 40 dB(A) düşük ses seviyesi

+A 6 ALARM
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Sandık Tipi Derin Dondurucular

5 yıla kadar
çözme işlemi gerektirmez*
Karlanma ve buzlanmayı % 80 oranında azaltan Low Frost teknolojisine sahip Electrolux sandık tipi 
derin dondurucular yılda bir tekrarlanması gereken buz çözme gerekliliğini 5 yıla kadar uzatır

ShieldCondenser® 
teknolojisi 
Standart dondurucularda 
arka kısımda bulunan 
kondensör boruları 
Electrolux SpacePlus 
dondurucularda tüm 
gövdeyi saracak şekilde 
panellerin içerisine gizlenmiştir. 
Bu sayede ekstra enerji 
kullanılmadan gövdede 
oluşabilecek terleme ve 
nem kaynaklı paslanmalar 
engellenir.

LOW
FROST

Zor koşullara 
dayanıklı tasarım
ShieldCondenser teknolojisi 
ve çelik taban sayesinde 
paslanmaya karşı dayanıklı 
Electrolux derin 
dondurucuları depo veya 
kiler vb. rutubet oranının 
yüksek olduğu ortamlarda 
dahi sorunsuz olarak 
kullanabilirsiniz.

kolay açılan kapak
Electrolux sandık tipi 
dondurucular basınç 
dengeleyici valf sistemi ile 
donatılmıştır. 
Böylece dondurucu 
kapağını kapattıktan 
sonra dahi herhangi bir 
güçlükle karşılaşmadan 
tekrar kolayca 
açabilirsiniz.

Basınç dengeleyici

SpacePlus® 
minimum dış boyut, 
maksimum iç hacim
SpacePlus derin 
dondurucular geliştirilmiş 
yalıtım sistemi ile minimum 
dış boyutla maksimum iç 
hacim sunar. Evinizde 
daha az yer kaplar.

SPACE
PLUS®

Farklı konumlarda 
kullanılabilen 
sepetler
Sık kullandığınız gıdalar 
için kullandığınız sepetleri 
tercihinize göre 
dondurucunun tabanına 
yerleştirebilir veya kolayca 
erişmek için asabilirsiniz.

*Ortalama yılda bir defrost işlemi uygulanması gereken statik derin donduruculara 

kıyasla. Gerçek süre ürünün kullanım koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Low Frost sistem ile 
%80 daha az 
karlanma
Kapağın açılması ile içeri 
giren sıcak ve nemli hava 
karlanma ve buzlanmaya 
sebep olur. İçeri giren sıcak 
havanın hızlıca dışarı 
atılmasını sağlayan 
Electrolux sandık tipi derin 
dondurucular %80 daha az 
karlanma yapar. Standart 
dondurucularda yılda bir 
tekrarlanması gereken buz 
çözdürme işlemi ihtiyacı 5 
yıla kadar gecikir.

Güçlü iç aydınlatma 
sayesinde kapak açıkken 
gıdalarınızı karanlık 
ortamlarda dahi kolayca 
görebilir ve rahatça 
yerleştirebilirsiniz.

Güçlü iç aydınlatma
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Boyutlar Y x G x D (cm)

87,6 X 80,6 X 66,5

• LowFrost sistem ile %80 daha az karlanma
• 210 lt net iç hacim
• A+ sınıfı enerji verimliliği 
• Vakum dengeleyici sistem ve kolay açılan kapak
• Kapağın açık durabilmesini sağlayan pratik tasarım
• SpacePlus en küçük boyutla ile en geniş iç hacim
• ShieldCondenser gizli kondanser teknolojisi 
• Düz arka yüzey ile duvara bitişik kullanım imkanı
• Zorlu dış koşullara dayanıklı tasarım
• Cihazı dış etkenlerden koruyan çelik taban
• Defrost işlemini kolaylaştıran gider tıpası
• Günlük 14 kg dondurma kapasitesi
• Elektrik kesintilerinde 28 saat gıda koruma
• Yüksek sıcaklık alarm LED’i
• İç aydınlatma
• Ezilebilen gıdalar için 2 adet sepet
• 227 kw yıllık enerji tüketimi
• 42 dB(A) ses seviyesi

Boyutlar Y x G x D (cm)

86,8 X 105 X 66,5

+A LOW
FROST SPACE

PLUS®

ALARM

• LowFrost sistem ile %80 daha az karlanma
• 300 lt net iç hacim
• A+ sınıfı enerji verimliliği 
• Vakum dengeleyici sistem ve kolay açılan kapak
• Kapağın açık durabilmesini sağlayan pratik tasarım
• SpacePlus geniş iç hacim
• ShieldCondenser gizli kondanser teknolojisi 
• Düz arka yüzey ile duvara bitişik kullanım imkanı
• Zorlu dış koşullara dayanıklı tasarım
• Cihazı dış etkenlerden koruyan çelik taban
• Defrost işlemini kolaylaştıran gider tıpası
• Günlük 17 kg dondurma kapasitesi
• Elektrik kesintilerinde 32 saat gıda koruma
• Yüksek sıcaklık alarm LED’i
• İç aydınlatma
• Ezilebilen gıdalar için 3 adet sepet
• 272 kw yıllık enerji tüketimi
• 49 dB(A) ses seviyesi

EC3230AOW2 LowFrost

+A LOW
FROST SPACE

PLUS®

ALARM

EC2230AOW1 LowFrost
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Mikrodalga Fırınlar
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EMS21400SEMS20300OX

Boyutlar Y x G x D (cm)Boyutlar Y x G x D (cm)

28,7 X 48,5 X 42,228 X 46,1 X 36,7

• Dijital LCD kumanda paneli 
• Elektronik kontrollü pişirme
• Mikrodalga ve ızgara özelliği
• 2 adet mikrodalga+ ızgara kombi pişirme 

fonksiyonu
• Ağırlık seçimli otomatik buz çözme 

(defrost)
• Kolay kullanım sağlayan döner kumanda 

düğmesi
• Günlük saat göstergesi
• Zamanlayıcı ayarı
• Kullanım sonrası tamamen kapanmayı 

sağlayan ekonomi fonksiyonu                             
• 24,5cm döner tabla çapı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir döner 

cam tabla
• Izgara rafı
• Parlak gri kaplamalı çelik iç yüzey
• Gümüş renk dış yüzey
• 21,2lt brüt; 18,5lt net iç hacim
• 800w mikrodalga gücü
• 1000w ızgara gücü

• Dijital LCD kumanda paneli 
• Elektronik kontrollü pişirme
• Mikrodalga ve ızgara özelliği
• 2 adet mikrodalga+ ızgara kombi pişirme 

fonksiyonu
• Ağırlık seçimli otomatik  pişirme 

programları
• Balık,sebze, et, makarna, pizza,
• çorba ve patates pişirme/ısıtma 

programları.
• Ağırlık seçimli otomatik buz çözme 

(defrost)
• Kolay kullanım sağlayan döner kumanda 

düğmesi
• Günlük saat göstergesi
• Zamanlayıcı ayarı                                
• 24,5cm döner tabla çapı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir döner 

cam tabla
• Izgara rafı
• Parlak lacivert kaplamalı çelik iç yüzey
• Inox dış yüzey
• 20,3lt brüt; 18,7lt net iç hacim
• 800w mikrodalga gücü
• 1000w ızgara gücü

EMS21400W

Boyutlar Y x G x D (cm)

28,7 X 48,5 X 42,2

• Dijital LCD kumanda paneli 
• Elektronik kontrollü pişirme
• Mikrodalga ve ızgara özelliği
• 2 adet mikrodalga+ ızgara kombi pişirme 

fonksiyonu
• Ağırlık seçimli otomatik buz çözme 

(defrost)
• Kolay kullanım sağlayan döner kumanda 

düğmesi
• Günlük saat göstergesi
• Zamanlayıcı ayarı
• Kullanım sonrası tamamen kapanmayı 

sağlayan ekonomi fonksiyonu                                  
• 24,5cm döner tabla çapı
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir döner 

cam tabla
• Izgara rafı
• Parlak gri kaplamalı çelik iç yüzey
• Beyaz dış yüzey
• 21,2lt brüt; 18,5lt net iç hacim
• 800w mikrodalga gücü
• 1000w ızgara gücü



Inox Yüzey Bakım Spreyi | 9029799443

Katlanabilen Bardak ve Kadeh Yıkama Sepeti  | 9029795540

 •Electrolux inox yüzeyli ürünleri temizlemek ve bakımını yapmak artık 
çok kolay.
 •Çelik yüzey temizleyici sprey inox ocaklarınızda biriken kirleri yüzeyi 
çizmeden temizler ve parlak bir görünüm kazandırır.
 •Kirlenmeleri ve parmak izini engelleyen koruyucu bir katman 
oluşturarak inox ürünlerinizin tertemiz ve yepyeni görünmesine 
katkıda bulunur. Durulama gerektirmez.
 •500 ml

 •Hassas bardaklar ve kadehlerin bulaşık makinesinde yıkanırken 
hasar görmesinin birinci sebebi hatalı yerleştirmedir.
 •Electrolux kadeh sepeti, tek seferde 8 adet kadehin, emniyetle 
tertemiz yıkanmasını sağlar.
 •Softgrip hassas sabitleyiciler ile uzun veya kısa kadehler kolayca 
sabitlenebilir.
 •Kadehler doldurulduktan sonra alt sepette katlanmış tabaklık 
bölmesi üzerine yerleştirilerek kullanılır.
 •Katlanır özelliği sayesinde, kullanılmadığı zamanlarda, mutfak 
çekmecesinde dahi lüzumsuz yer işgal etmeden kolaylıkla 
saklanabilir.

Bakım Ürünleri ve Aksesuarlar*

 •Electrolux inox yüzeyli ürünleri temizlemek ve bakımını yapmak artık 
çok kolay.
 •Çelik yüzey temizleyici krem inox ocaklarınızda biriken kirleri yüzeyi 
çizmeden temizler ve parlak bir görünüm kazandırır.
 •Kirlenmeleri ve parmak izini engelleyen koruyucu bir katman 
oluşturarak inox ürünlerinizin tertemiz ve yepyeni görünmesine 
katkıda bulunur. Durulama gerektirmez.
 •300 ml

Inox Yüzey Bakım Kremi  | 9029799534

Çamaşır ve Bulaşık Makineleri Kireç Çözücü  | 9029799195

 •Sudaki kireç çamaşır ve bulaşık makinelerinin ısıtıcı ve mekanik 
parçalarında birikerek makinenizin ısıtma için daha yüksek enerji 
harcamasına ve zaman içerisinde arıza yapmasına neden olabilir.
 •Kireç temizleyici çamaşır ve bulaşık makinelerinizin içerisindeki kireç 
katmanını söker atar, makinenizin ilk günkü gibi tertemiz olmasını 
sağlar.
 •Çamaşır ve bulaşıklarınız daha temiz ve enerji tasarrufu ile yıkanır. 
Makinenizin ömrü uzar.
 •Her ay düzenli tekrarlanan bakım için tek kullanımlık 12 adet poşet 
içerir. Böylece makinenizi düzenli kullanımla 1 yıl boyunca kirecin 
zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz.

Çamaşır ve Bulaşık SuperCare Kireç Çözücü| 9029799286

 •Sudaki kireç çamaşır ve bulaşık makinelerinin ısıtıcı ve mekanik 
parçalarında birikerek makinenizin ısıtma için daha yüksek enerji 
harcamasına ve zaman içerisinde arıza yapmasına neden olabilir.
 •Kireç temizleyici çamaşır ve bulaşık makinelerinizin içerisindeki kireç 
katmanını söker atar, makinenizin ilk günkü gibi tertemiz olmasını 
sağlar.
 •Çamaşır ve bulaşıklarınız daha temiz ve enerji tasarrufu ile yıkanır. 
Makinenizin ömrü uzar.
 •Yoğun kireçlenmeler için 6 ayda bir kullanılması yeterli olan 2 
adet 100 gr poşet içerir. Böylece makinenizi düzenli kullanımla 1 yıl 
boyunca kirecin zararlı etkilerinden koruyabilirsiniz.
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SuperClean Çamaşır Makinesi Temizleyici | 9029799310

 •Uzun süre düşük sıcaklıklarla kullanım; çamaşır makinenizin 
kazanında, körük lastiğinde, hortum ve borularında yağ ve bakteri 
katmanı oluşmasına neden olabilir.
 •Electrolux SuperClean çamaşır makinesi temizleyici makinenizin 
kazanında, iç hortum ve boru aksamlarında birikebilecek kir ve 
bakteri katmanını söküp atarak hijyen sağlar, kötü kokuları engeller. 
Çamaşırlarınızın daha temiz ve hijyenik yıkanmasını sağlar.
 •Bir paketten 2 kullanımlık poşet çıkar.

SuperClean Bulaşık Makinesi Temizleyici  | 9029799203

 •Uzun süre düşük sıcaklıklarla kullanım; bulaşık makinenizin iç 
haznesinde, borularında, püskürtme kollarında ve hortumlarında 
yağ ve bakteri katmanı oluşmasına neden olabilir.
 •Electrolux SuperClean bulaşık makinesi temizleyici makinenizin 
haznesinde, püskürtme kollarında, iç hortum ve boru aksamlarında 
birikebilecek yağ, kir ve bakteri katmanını söküp atarak hijyen sağlar, 
kötü kokuları engeller. Bulaşıklarınızın hijyenik ortamda ilk günkü gibi 
yıkanabilmesini sağlar.
 •Bir paketten 2 kullanımlık poşet çıkar.

Neocal Kireç Önleme Cihazı | 9029793180

 •Neocal bulaşık makinesi, çamaşır makinesi veya termosifonların su 
girişlerine takılır. Standart tip girişe sahip olduğundan her marka 
çamaşır ve bulaşık makinesi ile uyumludur.
 •Neocal kalıcı neodyum mıknatısı ile kalsiyum karbonat kristallerini 
çözerek suda kolayca eriyen aragonite dönüştürür. 
 •Kireç metal yüzeylere yapışamaz, suyun içerisinde kaldığından 
makinenin suyu boşaltması ile atılmış olur.
 •Deterjandan tasarruf ederken makinenizin performansını koruyup 
ömrünü uzatmış olursunuz.
 •Neocal suyun sertlik oranına bağlı olarak 5 yıla kadar kullanılabilir.

*Bakım ürünleri ve aksesuarları store.electrolux.com.tr web mağazamızdan veya yetkili bayi ve servislerimizden 
tedarik edebilirsiniz.

Bulaşık ve Çamaşır Makinesi Tuzu | 9029799278

 • Bulaşık makineleri iç yüzeyde ve bulaşıklarda kireç kalıntısına neden olmamak 
ve lekesiz temizlik sağlamak için suyu yumuşatan bir düzeneğe sahiptir.
 • Su yumuşatma düzeneğinde süzülerek biriken kirecin arındırıllması için bulaşık 
makinesi tuz kullanır. Tuz kireci bir eriyik haline getirir ve makineden atılmasını 
sağlar. Su yumuşatıcı düzenek tuz ile yenilenerek kireci tekrar süzebilir hale gelir.
 • Makinenizin yıkama performansı, bulaşıklarınızın kusursuz temizliği 
ve parlaklığı için makine uyarı verdikçe tuz bölmesi düzenli olarak tuz 
ile doldurulmalı ve tuz ayar seviyesi kireç oranına göre doğru olarak 
ayarlanmalıdır.
 • PerfectCare 900 serisi ColourCare Çamaşır Makinesi ile kullanıma uygundur
 • 1 kg

Buharla Çamaşır Tazeleme Parfümü | 9029798080

 • Gün içerisinde acilen lazım olan giysilerinizi Buhar+Parfüm programı ile 15 
dakikada tazeleyerek giysilerin yeni yıkanmış hissi vermesini sağlar.
 • Narenciye ve taze çiçeklerden oluşan ferah kokuya sahiptir.
 • Yalnızca PerfectCare 700 ve 800 serisi çamaşır ve kurutmalı çamaşır 
makineleri ile kullanılabilir.
 • Her programda bir şişe kullanılır.
 • 10 adet 20 ml şişe
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www.electrolux.com.tr
0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri AŞ.
Tarlabaşı Bulvarı No: 35 Taksim Istanbul


