NAJDETE KAKŠNO

RAZLIKO?*

15 RAZLOGOV, zakaj bi kupili
Electroluxov sušilni stroj

1.

ALI VESTE, DA JE ZA SUŠILNI STROJ VEDNO PROSTOR IN DA LAHKO Z
NJIM PRIHRANITE VELIKO PROSTORA?

2.

VAS OD NAKUPA ODVRAČA MOREBITNA ZAHTEVNA MONTAŽA
SUŠILNEGA STROJA?

4.
5.

Brez skrbi. Sušilni stroj ne potrebuje dovoda vode, le vir napajanja. Ob montaži morate samo vtič vključiti v
vtičnico. Kondenzirana voda se nato nabira v kondenzacijski posodi, ki jo zlahka spraznite v umivalnik ali
straniščno školjko. Stroj pa lahko povežete tudi neposredno v odtočni sistem.

VAS ZANIMA, KOLIKO ČASA PRIHRANI SUŠILNI STROJ?
Sodobni sušilni stroj omogoča velik prihranek časa. Obešanje mokrega perila traja od 15 do 30 minut, medtem ko
perilo iz sušilnega stroja zložite v samo 10 do 15 minutah. Velike večine posušenih oblačil sploh ni treba likati, kar
dodatno prihrani čas. Poleg tega lahko zlahka operete in posušite med tri in pet pranj perila na dan. Na teden
s sušilnim strojem skupaj prihranite vsaj 5 ur, kar je dodatnih 20 ur na mesec, ki jih lahko preživite z družino in
prijatelji.

DVOMITE, DA NE BO VEČ TREBA LIKATI?
Electroluxova tehnologija sušilnih strojev nežno posuši oblačila in tkanine, nivo sušenja pa je mogoče dodatno
nastaviti. Zato večine oblačil in hišnega tekstila (npr. kopalnih brisač, kuhinjskih krp, posteljnine) ni treba več likati,
temveč jih preprosto zložite in pospravite v omaro.

SE ZAVEDATE DRUGIH PREDNOSTI UPORABE SUŠILNEGA STROJA ZA
VEČJE UDOBJE V DOMU?
Sušilni stroj nudi še več prednosti. Z njim bodo vaš hišni tekstil in oblačila mehka in voljna. Poslovite se od trdih
brisač in nagubane posteljnine. Sušilni stroj poskrbi tudi za prah z oblačil, nitke, živalsko dlako in alergene, da je
vaš dom še čistejši.

Sušilni stroj PerfectCare 800 *

3.

S sušilnim strojem sta lahko stanovanje ali balkon še večja; na balkonu vas ne bo oviralo viseče perilo in tudi
nadležnih stojal za sušenje perila, ki vam odvzemajo prostor v spalnici ali dnevni sobi, ne potrebujete. Vaše
sodobno stanovanje bo zdaj še bolj urejeno. Sušilni stroj lahko zlahka vklopite v svoje sodobno pohištvo brez
nepotrebnega trošenja prostora. Namestite ga lahko pralni stroj, če to ni mogoče, pa ga lahko postavite v omaro,
shrambo ali pod kuhinjski pult.

6.

VAS SKRBI ZA NAJLJUBŠI VOLNEN PULOVER ALI JAKNO? ČE IMATE
RADI SVOJA OBLAČILA, JIH POSUŠITE.

7.

STE SE NAVELIČALI BRATI OZNAKE ZA NEGO? POZABITE NANJE,
POSUŠITE VSE.

8.

Športna oblačila. Svila. Volna. Zagotavljamo vam, da lahko z našimi namenskimi programi v sušilnem stroju brez
skrbi posušite vse. Samo sistem PerfectCare nudi programe, zasnovane za različne vrste materialov, ki omogočajo
odlične rezultate ter hkrati oblačila ščitijo pred poškodbami.

V sušilnem stroju lahko povsem brez nevarnosti posušite celo oblačila z obveznim ročnim pranjem. Patentirani cikli
sušenja nudijo posebno gibanje bobna, ki preprečuje krčenje ali kosmatenje občutljivih tkanin.

ALI SI ŽELITE ZAGOTOVLJENO KAKOVOST?
Samo Electrolux uporablja tihe, zmogljive in vzdržljive inverterske motorje brez krtač v določenih modelih sušilnih
strojev. Na te motorje nudimo podaljšano 10-letno garancijo.
* Garancija velja samo za motor (ne elektroniko)

9.

VAS JE STRAH, DA BO VZDRŽEVANJE SUŠILNEGA STROJA PREZAHTEVNO?
S kombiniranim filtrom, ki zagotavlja popolno odstranjevanje puha z oblačil, naši sušilni stroji ohranjajo nizko
porabo energije in potrebujejo zelo malo vzdrževanja.

10.

BI SE RADI PREPRIČALI, DA BO ZA VAŠA OBLAČILA KAR NAJBOLJE
POSKRBLJENO?

11.

VAS JE STRAH, DA BO PERILO IZ SUŠILNEGA STROJA ZGUBANO IN
ZMEČKANO?

12.
13.
14.
15.

Naš patentiran program za volno se ponaša s certifikatom Woolmark Blue , ki zagotavlja izredno nežno sušenje
brez nevarnosti krčenja, kot pri običajnem sušenju volnenih oblačil. Ta certifikat imajo samo Electroluxovi sušilni
stroji.

Electrolux je ena redkih znamk, ki še vedno uporabljajo bobne s tremi rebri. Ta rebra omogočajo boljšo obdelavo
tkanin pri obratni centrifugi, kar dodatno odpravlja gube na tkaninah.

ALI BI RADI NASTAVILI VRATA POVSEM PO SVOJIH ŽELJAH?
Samo Electroluxovi sušilni stroji omogočajo prilagajanje odpiranja vrat po želji s kar štirimi različnimi
položaji oprijema.

ŽELITE KONDENZ IZPUSTITI NEPOSREDNO V ODTOK?
Electroluxovi sušilni stroji omogočajo priključitev izpusta kondenzirane vode neposredno v odtočno cev.

VAS SKRBI, DA BODO OBLAČILA POVSEM ZGUBANA, ČE JIH PO SUŠENJU NE
BOSTE TAKOJ VZELI IZ SUŠILNEGA STROJA?
Pri izbranih modelih lahko fazo proti gubam po sušenju podaljšate do 120 minut.

VAS SKRBI VIŠJA PORABA ENERGIJE SUŠILNEGA STROJA?
Naši sušilni stroji so izjemno energetsko učinkoviti in se uvrščajo v zgornje razrede energijsko učinkovitih naprav.
Na primer Model PerfectCare 800 pri polni obremenitvi – to je sušenju 8 kg perila na programu Cotton – Cupboard
Dry porabi zgolj 1,51 kWh električne energije. Pri paketu RWE Ideal, torej ceni 0,17 € na kWh to znaša 0,26 €
električne energije na cikel. Isti program s polovično obremenitvijo porabi 0,8 kWh, kar znaša 0,14 € na cikel.
Cena vključuje DDV in vse ostale elemente, ki sestavljajo ceno električne energije (električna energija; omrežnina,
trošarine). Dodatna prednost takih nizkoenergetskih naprav je ta, da lahko uporabljate pralni in sušilni stroj hkrati –
to je možno ob uporabi sodobnega pralnega stroja z vhodno močjo največ 2 kW.
* ZGORNJE VELJA ZA VSE SUŠILNE STROJE S TOPLOTNO ČRPALKO.
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