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Taupykite laiką, pastangas, 
energiją ir tai, kas dar svarbiau 

Jei pakeistume visus senus neefektyvius (senesnius negu dešimties 
metų) Europos Sąjungos prietaisus, sumažintume anglies dvideginio 
emisiją 20 milijonų tonų. Naujesni prietaisai vartoja mažiau energijos, 
todėl laimime visi. Naujieji prietaisai ne tik džiugins, bet ir leis ilgiau 
džiaugtis nuostabiąja mūsų planeta. Įsigydami naują prietaisą žengsite 
mažą žingsnį, kuris mūsų Žemei reiškia labai daug. 

electrolux energijjos taupymas2



Rūpinamės ne tik Jumis, bet ir aplinka 

Kai perkate buitinį prietaisą, pirmiausia atsižvelgiate į savo poreikius. Galvojate apie puikią naują vonią arba virtuvę 
ir apie tai, kaip paprasta bus skalbti, jei galėsite nustatyti pageidaujamą skalbimo trukmę. Pakeisdami senesnius 
negu dešimties metų buitinius prietaisus naujais, sumažinsite anglies dvideginio išskyrimą į aplinką. Atsižvelgdami 
į aplinkosaugos problemas, „Electrolux“ gamintojai prietaisuose įdiegė ekonomiškas programas, padedančias 
sutaupyti 40-60 % energijos, todėl išleisite mažiau pinigų ir tausosite aplinką. Daugelis naujovių „Electrolux“ 
prietaisuose itin draugiškos aplinkai. Laiko kontrolės įrenginys „Time Manager“ leidžia pasirinkti skalbimo programos 
trukmę, vandens ir energijos sąnaudas. Kartu su „Electrolux“ Jūs rūpinatės mūsų planeta ir ateinančiomis kartomis. 

Gera žinoti, kad galite padėti kitiems. 

Aplinkosauga

„Electrolux“ grupė nuolat tobulina savo gaminius, paslaugas ir gamybos procesus. Mažinama 
tarša, medžiagų ir energijos išteklių sąnaudos, todėl naujos konstrukcijos gaminiai daro mažesnį 
neigiamą poveikį aplinkai. Grupė aktyviai dalyvauja aplinkosaugos įstatymų programose ir ragina 
kitus tiekėjus taikyti tokius aplinkosaugos standartus, kokiais vadovaujasi „Electrolux“. 

2007 m. Europos Komisija apdovanojo „Electrolux“ grupę už pastangas taupyti energiją.

„Electrolux“ pateikia naujos linijos prietaisus, pasižyminčius itin mažomis elektros energijos 
sąnaudomis, priskiriamus A++ energijos klasei ir vieno skalbimo ciklo metu sunaudojančius tik 
37 litrus vandens. Prekybos vietose teiraukitės šių modelių: EWF147540W/127540W, 
EWT136540W, EDH 97980W (techninių charakteristikų lenteles rasite paskutiniuose šio katalogo 
puslapiuose). Šie modeliai pažymėti žaliuojančio medžio simboliu. 
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„Calima“™ – 

pirmoji skalbyklė su 
džiovinimo paviršiumi, 
ant kurio galima greitai 
ir saugiai išdžiovinti 
netgi storus vilnonius 
megztinius!

Švelnus džiovinimas ir daug erdvės skalbiniams

Kai kuriuos drabužius, pvz., pagamintus iš kašmyro, būtina džiovinti 
ištiestus ant plokščio pagrindo. Nuo šiol tokius drabužius galėsite 
džiovinti ant „Calima“ skalbyklės. „Calima“ paviršių galima ištraukti, 
todėl jo ploto užtenka dideliems drabužiams. Įprastiniai džiovyklės 
matmenys yra 60 x 60 cm, o ištrauktos pailgėja dar 32 cm, todėl ant jos 
išskleisite didelių matmenų drabužius. 

Greitas skalbinių džiovinimas 

Ant džiovyklės galite greitai išdžiovinti ką tik išskalbtus drabužius, 
kuriuos vėl norite dėvėti. Netgi storus vilnonius megztinius galima 
išdžiovinti greičiau negu per 60 minučių. „Calima“ skalbyklių gręžimo 
greitį galima reguliuoti iki 1400 aps./min. Kuo didesnis gręžimo greitis, 
tuo mažiau drėgmės lieka drabužiuose, todėl jie išdžiūsta greičiau. 

Patalpos šildymo funkcija  

Vonios kambaryje dažnai nebūna radiatoriaus. „Calima“ skalbyklė 
vonios kambario temperatūrą gali padidinti maždaug 3 °C, pvz., nuo 
+19 °C iki +21 °C (temperatūros padidėjimas priklauso nuo vonios 
kambario dydžio), todėl iš ryto duše praustis bus dar maloniau. 

„Calima“ skalbyklėse įdiegta laiko kontrolės funkcija „Time Manager“, todėl galima reguliuoti skalbimo trukmę. 
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EWM147410W

„Calima“: skalbyklė su džiovinimo paviršiumi • 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas• 

Vidutinis LCD ekranas• 

Didelė įkrovos anga• 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Gręžimo apsukų pasirinkimas • 

Lengvas lyginimas sintetiniams skalbiniams • 

Apatinio trikotažo, šilko ir vilnos programos• 

Džinsų ir antklodžių programa• 

Atidėta programos pradžia• 

Užraktas nuo vaikų• 

EWM126410W

„Calima“: skalbyklė su džiovinimo paviršiumi • 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas• 

Vidutinis LCD ekranas• 

Didelė įkrovos anga• 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Gręžimo apsukų pasirinkimas • 

Lengvas lyginimas• 

Apatinio trikotažo, šilko ir vilnos programos• 

Džinsų, lengva ir intensyvi sporto drabužių programa • 

Atidėta programos pradžia• 

Užraktas nuo vaikų• 

Skalbinių įkrova (kg): 7

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1400

Energijos sąnaudos (kWh): 1,05

Vandens sąnaudos (l): 49

Energijos klasė: A-20%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 60

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02

Vandens sąnaudos (l): 46

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 60
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Mažiau pastangų ir laiko lyginant skalbinius

Garai lengvai ir greitai prasiskverbia į audinius, išlygina jų pluoštą ir per trumpą laikotarpį 
pašalina susiglamžymą. Skalbyklėje garai naudojami panašiai kaip lygintuve. 

Iš jau dėvėtų skalbinių garai sugeria kvapus – jų poveikis panašus į šviežio oro poveikį, 
tačiau skalbyklėje skalbiniai atšviežinami greičiau.

Galite rinktis vieną iš šių programų:

Medvilnė 

30 minučių trukmės programa, išlyginanti ir atšviežinanti 
iki 1 kg medvilninių skalbinių.

Sintetika 

Skalbyklė su garų funkcija per 20 minučių išlygina ir 
atšviežina 1 kg sintetinių ir mišraus pluošto skalbinių. 

Atšviežinimas 

25 minučių trukmės skalbinių lyginimo/atšviežinimo 
programa 1 kg drabužių (palaidinių, kelnių ir pan.). Ši 
programa puikiai tinka tuo atveju, jei norite atšviežinti 
suknelę ar kostiumą, kurį vilkėjote vieną kartą prirūkytoje 
aplinkoje. 

Pasibaigus programai, išimtus iš skalbyklės skalbinius 
pakabinkite ant pakabos. 

Naujas sprendimas: 
efektyvus skalbimas ir apsauga 
nuo skalbinių susiglamžymo

electrolux skalbyklės su GARŲ programomis6



EWF127570W

Garų programos medvilnei, sintetikai ir skalbinių • 
atšviežinimui 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas• 

Didelis lengvai skaitomas ekranas• 

Didelė įkrovos anga• 

Tiesioginis įpurškimas• 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Atidėta programos pradžia• 

Naktinis ciklas• 

Pirminis skalbimas ir papildomas skalavimas• 

Vilnos, skalbimo rankomis, antklodžių programos • 

5 marškiniai per 30 min.• 

EWT136580W

Garų programos medvilnei, sintetikai ir skalbinių • 
atšviežinimui 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas• 

Didelis lengvai skaitomas ekranas• 

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP)• 

Skubus dangčio atidarymas• 

Tyliai atidaromas dangtis • 

Lengvas būgno atidarymas• 

Tiesioginis įpurškimas• 

Inverterinis variklis• 

Atidėta programos pradžia• 

Naktinis ciklas• 

Skalbimo rankomis programa• 

Pirminis skalbimas ir papildomas skalavimas• 

Antklodžių programa, 5 marškiniai per 30 min.• 

Užraktas nuo vaikų• 

Skalbinių įkrova (kg): 7

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Energijos sąnaudos (kWh): 1,19

Vandens sąnaudos (l): 49

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 60

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1300

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02

Vandens sąnaudos (l): 45

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 40 x 60
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Skalbimo trukmę 
nustatote Jūs, o ne mašina

Naujoji skalbyklė su laiko kontrolės funkcija „Time Manager“ leidžia minutės tikslumu 
nustatyti skalbimo ciklo trukmę. Skalbyklėje įrengtas pasviręs būgnas ir didelės durelės, 
todėl sudėti skalbinius itin paprasta. Vienu metu šiose skalbyklėse galima skalbti net 8 kg 
skalbinių, o laiko kontrolės sistema leidžia sumažinti skalbimo trukmę.  

electrolux „Time Manager“8



Šiuolaikiškas gyvenimas verčia skubėti
Kasdien turime vis daugiau darbų. Rūpinamės šeima ir karjera, bendraujame su draugais, lankomės kine, teatre, 
koncertuose, meno galerijose, sporto klubuose, skaitome knygas. Kaip rasti laiko malonumams? Jei trūksta laiko, 
„Electrolux“ padės išspręsti šią problemą – šio gamintojo prietaisai palengvins Jūsų buitį, todėl daugiau laiko liks 
mėgstamiems dalykams. „Electrolux“ siūlo platų skalbyklių asortimentą, patenkinantį reikliausių vartotojų lūkesčius. 
Iš priekio įkraunamose skalbyklėse vienu metu galima skalbti net 8 kg skalbinių, o jų gręžimo greitis – iki 1600 aps./
min. Jei norite sutaupyti erdvės, siūlome iš priekio įkraunamą 43 cm gylio skalbyklę arba 40 cm pločio iš viršaus 
įkraunamą skalbyklę, kurią galima pastatyti netgi labai mažoje patalpoje.

„Time Manager“ įrenginys padeda 
planuoti laiką
Jei atidžiai planuojate laiką, „Electrolux“ skalbyklių laiko patobulintas kontrolės įrenginys „Time Manager“ – puikus 
pagalbininkas. Ši funkcija leidžia patiems nustatyti pageidaujamą skalbimo trukmę. Skystųjų kristalų ekranėlyje (LCD) 
pateikiami įvairūs skalbimo variantai. Pasirinkite temperatūrą, skalbimo trukmę ir paspauskite START mygtuką. 

Tai išties paprasta!

„Time Manager“ programų 

intensyvumas:  

piktograma ekranėlyje audinio tipas

Intensyvi Itin nešvariems skalbiniams

Normali Nešvariems skalbiniams

Kasdieninė Įprastai suteptiems skalbiniams

Lengva  Nedaug suteptiems skalbiniams

Trumpa  Mažai suteptiems skalbiniams

Itin trumpa  Mažai dėvėtiems skalbiniams 

Atšviežinimas  Skalbiniams atšviežinti

Trumpas atšviežinimas 
Vienam ar keliems drabužiams 
atšviežinti
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Be galimybės nuspręsti, kiek laiko turi trukti skalbimas („Time Manager“ funkcija), ir paprastesnio skalbinių sudėjimo 
(„Icon“ skalbyklės), „Electrolux“ taip pat siūlo platų kitų funkcijų spektrą. Keletas iš jų aprašyta žemiau.

Energijos klasė A-20% – puikus veikimas 

mažiausiomis energijos sąnaudomis 

Šiais laikais tik moderni skalbyklė pajėgi gerai išskalbti visų 
įmanomų rūšių audinius. Specialiosios programos puikiai 
pritaikytos visiems galimiems audinių tipams ir garantuoja 
puikius skalbimo rezultatus. Aukščiausios kokybės 
atlikimas ir mažiausios įmanomos energijos sąnaudos – tai 
akivaizdūs „Electrolux“ skalbyklių pranašumai.

Tyliai atidaromas dangtis

Skalbinius sudėsite ir išimsite be triukšmo, kadangi 
automatinis dangtis atsidaro itin tyliai. Jei rankose 
laikysite krepšį su skalbiniais, jo padėti nereikės – kad 
dangtis atsidarytų, pakanka šlaunimi priliesti rankenėlę. 

Iš viršaus įkraunamos skalbyklės – lengvas 

atidarymas

Atidaryti skalbykles, į kurias skalbiniai dedami iš viršaus, 
būdavo sudėtinga. Bet atsiradus lengvai atsidarantiems 
būgnams tai tapo istorija. Dabar galima atidaryti būgną 
vienu pirštu.

Iš viršaus įkraunamos skalbyklės – unikalus 

skalbimo priemonių dozatorius 

Įmontavus dozatorių galinėje angos pusėje, skalbimo 
priemones įpilti tapo daug lengviau. Iki šiol niekada 
nebuvo taip lengva ir išvalyti dozatorių… Dabar 
padarėme išimamą dozatorių – tiesiog ištraukite, 
atskirkite dvi jo puses ir išvalykite: jokio fiksavimo dalių, 
jokių nulaužtų nagų.

Inverterinis variklis

Naujasis skalbyklių variklis dar galingesnis, todėl 
skalbimas efektyvesnis, skalbimo ciklai trumpesni, o 
prietaisas veikia tyliau ir skalbimo, ir gręžimo metu.

Tiesioginis įpurškimas 

Skalbyklėse, kuriose įdiegta tiesioginio įpurškimo 
technologija, skalbiniai skalbimo ciklo metu nuolat 
apipurškiami vandeniu. Tai ypač aktualu skalbiant plonus 
ir nelyginamus drabužius, kadangi jie skalbiami itin 
švelniai. Skalbyklė sunaudoja mažiau vandens ir elektros 
energijos, kadangi šildomas mažesnis vandens kiekis.

Naktinis ciklas 

Visos gręžimo fazės sustabdomos, todėl šis skalbimo 
ciklas itin tylus. Jį galite rinktis nakties arba pigesnio 
elektros tarifo metu. Šio ciklo pabaigoje paskutinio 
skalavimo vanduo iš skalbyklės būgno neišpilamas. 
Skalbiniai lieka vandenyje, todėl nesusiglamžo. 

electrolux skalbyklių ypatybės10



Šilkas

Trumpa programa ploniems audiniams, kurie skalbiami 
30 °C temperatūros vandenyje. Ši programa tinka itin 
ploniems šilkiniams ir šilkiniams/sintetiniams audiniams 
(kai kurias medžiagas, jei reikia, galite skalbti šaltame 
vandenyje). Skalbinių gręžimo greitis automatiškai 
sumažinamas iki 700 aps./min. 

Apatinis trikotažas 

Švelniai skalbiama 40 °C temperatūros vandenyje. 
Apatinis trikotažas paskutinio gręžimo metu išgręžiamas 
dar efektyviau. 

Džinsai 

Programa tamsiems drabužiams. 40 °C medvilninių 
audinių skalbimo programa su 5 skalavimo ciklais 
efektyviai pašalina skalbiklių liekanas, todėl ant tamsių 
drabužių nelieka pastebimų balkšvų žymių. 

Pūkai 

Ši programa pritaikyta vienam pūkiniam užvalkalui arba 
antklodei skalbti. Galite pasirinkti 30 °C arba 40 °C 
temperatūrą. Skalbimo ciklo metu į skalbyklę pripilama 
itin daug vandens. Skalbiniai gręžiami su tarpiniais 

gręžimais, todėl puikiai išskalaujami. Programa baigiama 
trumpu 700 aps./min. gręžimu. 

14 minučių trukmės programa 

Greičiausia ir trumpiausia programa 3 kg skalbinių 
skalbimui 30 °C temperatūros vandenyje. Ši programa 
tinka mažai suteptiems skalbiniams skalbti ar atšviežinti 
(mišraus pluošto arba sintetiniams audiniams). 

Intensyvi sporto drabužių skalbimo programa 

Puikiai išskalbia suteptus sportinius drabužius ir žolės 
dėmes. Geriausias skalbimo rezultatas pasiekiamas 
40 °C programą sintetiniams audiniams derinant su 
pirminio skalbimo programa 30 °C temperatūros 
vandenyje. Programa baigiama trumpu 900 aps./min. 
gręžimo ciklu. 

Programų atmintis 

Greta jau nustatytų programų prietaiso atmintyje galite 
sudaryti ir išsaugoti dažniausiai naudojamas individualias 
skalbimo programas ir papildomas funkcijas (pvz., 
medvilninių audinių skalbimas 60 °C vandenyje, gręžimo 
greitis 1200 aps./min., su pirminiu skalbimu ir papildomu 
skalavimu). 
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„Icon“ skalbyklės – didžiausios talpos standartinio dydžio skalbyklės, todėl skalbimo procesas lankstesnis ir 
greitesnis. Dar vienas „Icon“ serijos skalbyklių pranašumas – paprastesnis skalbinių įdėjimas ir išėmimas, kadangi šių 
skalbyklių būgno ašis pasvirusi, o įkrovos anga – itin didelė. 

Nauji dizaino, talpos ir paprastumo 
standartai 

„Electrolux“ skalbyklės būgnas, kuriame telpa 8 kg 
skalbinių, yra tokio paties gylio, kaip ir 7 kg skalbinių 
talpinantis būgnas, tačiau didesnio skersmens. Didesnis 
būgnas telpa 60 x 60 cm skalbyklės korpuse. 

Kad skalbyklė neatrodytų sunki ir gremėzdiška, siūlome 
estetišką sprendimą – didelės talpos skalbyklę šiuolaiki-
niame korpuse. 

Rinkos tendencija – didesnės skalbyklės, kuriose vienu 
metu galima išskalbti daugiau skalbinių. 

Daugiau skalbinių

electrolux „Icon“ skalbyklė, talpinanti net 8 kg skalbinių12



Skalbinių įkrova (kg): 8

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1400

Energijos sąnaudos (kWh): 1,36

Vandens sąnaudos (l): 64

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: A

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 60

Skalbinių įkrova (kg): 7

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1600

Energijos sąnaudos (kWh): 1,19

Vandens sąnaudos (l): 48

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: A

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 60

EWN148640W EWN167540W

„Icon“ modelis • 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas • 

Grafinis LCD ekranas su lietuvių kalba• 

Inverterinis variklis • 

Didelės įkrovos anga su skaidriu durelių rėmu • 

Tiesioginis įpurškimas• 

„Aqua Control“ vandens įtekėjimo žarna• 

Aktyvi balanso kontrolė • 

Gręžimo apsukų pasirinkimas • 

Naktinis ciklas ir lengvas lyginimas• 

Programos ploniems skalbiniams, šilkui, vilnai, • 
apatiniam trikotažui ir antklodėms, skalbimas 
rankomis, 14 minučių programa 

2 atminties programos • 

Užraktas nuo vaikų • 

„Icon“ modelis • 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas • 

Didelis LCD ekranas • 

Inverterinis variklis • 

Didelės įkrovos anga• 

Tiesioginis įpurškimas • 

„Aqua Control“ vandens įtekėjimo žarna• 

Aktyvi balanso kontrolė • 

Gręžimo apsukų pasirinkimas • 

Programos ploniems skalbiniams, vilnai, apatiniam • 
trikotažui, vaikų drabužiams ir antklodėms, skalbimas 
rankomis, 14 minučių programa

„CoolClean“ skalbimas šaltame vandenyje• 

Užraktas nuo vaikų • 

(papildomą EWN127540W modelio aprašymą rasite techninių 
duomenų lentelėse)
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EWF147540W

Naujasis „Time Manager“  • 

Elektroninis valdymas • 

Didelis LCD ekranas • 

Inverterinis variklis • 

Didelė įkrovos anga • 

Tiesioginis įpurškimas • 

Aktyvi balanso kontrolė • 

Gręžimo apsukų pasirinkimas • 

Skalbimas rankomis/vilnos programa • 

Apatinio trikotažo, antklodžių, vaikų drabužių, lengva • 
sporto drabužių, 14 minučių programa

„CoolClean“ skalbimas šaltame vandenyje• 

Naktinis ciklas, lengvas lyginimas• 

Užraktas nuo vaikų • 

(papildomus EWF127540W/106510W modelių aprašymus rasite 
techninių duomenų lentelėse)

Skalbinių įkrova (kg): 7

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Energijos sąnaudos (kWh): 1,19

Vandens sąnaudos (l): 49

Energijos klasė: A-20%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 60

Skalbinių įkrova (kg): 7

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1400

Energijos sąnaudos (kWh): 1,05

Vandens sąnaudos (l): 45

Energijos klasė: A-20%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 60

EWF127413W

Skalbyklė alergiškiems žmonėms• 

Naujasis „Time Manager“• 

Elektroninis valdymas• 

Vidutinis LCD ekranas• 

Didelė įkrovos anga• 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Gręžimo apsukų pasirinkimas • 

Specialus ciklas alergiškiems žmonėms: nustatyta • 
temperatūra sunaikina patalynės erkutes, o skalavimo 
ciklai padeda pašalinti alergenus (įvairias daleles ir 
skalbiklių liekanas)

Lengvas lyginimas• 

Skalbimas rankomis• 

Apatinio trikotažo, šilko ir vilnos programos• 

Džinsų programa ir papildomas skalavimas• 

Atidėta pradžia• 

Užraktas nuo vaikų• 

(papildomus EWF127410W/107410W modelių aprašymus rasite 
techninių duomenų lentelėse)

electrolux iš priekio įkraunamos skalbyklės14



EWF126110W

Elektroninis valdymas • 

Didelė įkrovos anga • 

Aktyvi balanso kontrolė • 

Du būdai taupyti laiką – trumpos skalbimo programos • 
(kasdieninio skalbimo „Daily“, trumpa „Super Quick“) 

Atidėta pradžia• 

Mini programa 30 min.• 

Papildomas skalavimas, naktinis ciklas • 

(papildomus EWF106210W/106110W/86110W modelių aprašymus 
rasite techninių duomenų lentelėse)

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02

Vandens sąnaudos (l): 46

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 60

electrolux iš priekio įkraunamos skalbyklės 15



EWT136640W EWT136540W

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas • 

Grafinis LCD ekranas su lietuvių kalba• 

Tyliai atidaromas dangtis• 

Lengvas būgno atidarymas • 

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP)• 

Tiesioginis įpurškimas • 

Inverterinis variklis • 

Atidėta pradžia • 

Skalbimas rankomis • 

Papildomas skalavimas • 

Lengvas lyginimas • 

Antklodžių, šilko ir atminties programos, 14 minučių • 
programa 

Užraktas nuo vaikų • 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas • 

Didelis LCD ekranas • 

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP)• 

Skubus dangčio atidarymas• 

Tyliai atidaromas dangtis• 

Lengvas būgno atidarymas • 

Tiesioginis įpurškimas • 

Inverterinis variklis • 

Atidėta pradžia • 

Naktinis ciklas • 

Skalbimas rankomis • 

Pirminis skalbimas ir papildomas skalavimas • 

Apatinio trikotažo, antklodžių, 5 marškiniai per 30 min., • 
14 minučių programos 

Užraktas nuo vaikų• 

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1300

Energijos sąnaudos (kWh): 0,90

Vandens sąnaudos (l): 45

Energijos klasė: A-20%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 40 x 60

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1300

Energijos sąnaudos (kWh): 0,90

Vandens sąnaudos (l): 45

Energijos klasė: A-20%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 40 x 60

electrolux iš viršaus įkraunamos skalbyklės16



EWT135510W EWT135410W

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas • 

Didelis LCD ekranas • 

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP)• 

Skubus dangčio atidarymas • 

Tyliai atidaromas dangtis• 

Lengvas būgno atidarymas • 

Atidėta pradžia • 

Naktinis ciklas • 

Skalbimas rankomis • 

Pirminis skalbimas ir papildomas skalavimas • 

Apatinio trikotažo, šilko ir džinsų programos • 

Lengva ir intensyvi sporto drabužių programa• 

Užraktas nuo vaikų• 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas • 

Vidutinis LCD ekranas • 

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP)• 

Aktyvi balanso kontrolė • 

Skubus dangčio atidarymas • 

Tyliai atidaromas dangtis• 

Lengvas būgno atidarymas • 

Atidėta pradžia • 

Naktinis ciklas • 

Šilko, skalbimo rankomis, lengva ir intensyvi sporto • 
drabužių ir džinsų programos

(papildomą EWT105510W modelio aprašymą rasite techninių duomenų 
lentelėse)

(papildomą EWT105410W modelio aprašymą rasite techninių duomenų 
lentelėse)

Skalbinių įkrova (kg): 5,5

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1300

Energijos sąnaudos (kWh): 0,93

Vandens sąnaudos (l): 46

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 40 x 60

Skalbinių įkrova (kg): 5,5

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1300

Energijos sąnaudos (kWh): 0,93

Vandens sąnaudos (l): 46

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 40 x 60

electrolux iš viršaus įkraunamos skalbyklės 17



(papildomus EWT135210W/105210W, EWB105205W, EWB95205W 
modelių aprašymus rasite techninių duomenų lentelėse)

EWC1350

Kompaktiškas dydis • 

Elektroninis valdymas• 

Ekonomiškas skalbimas • 

Greitasis skalbimas • 

Papildomas skalavimas • 

Plonų skalbinių programos • 

Aktyvi balanso kontrolė • 

Apsauga nuo vandens išsiliejimo• 

EWB105405W

Naujasis „Time Manager“• 

Elektroninis valdymas• 

Vidutinis LCD ekranas• 

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP)• 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Skubus dangčio atidarymas• 

Specialus ciklas alergiškiems žmonėms: skalbimo • 
proceso metu efektyviai pašalinami ir/arba 
nukenksminami įvairūs skalbiniuose esantys alergenai 

Atidėta pradžia• 

Naktinis ciklas• 

Šilko, vilnos, apatinio trikotažo ir džinsų programos• 

Skalbinių įkrova (kg): 5,5

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1000

Energijos sąnaudos (kWh): 0,93

Vandens sąnaudos (l): 49

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 40 x 60

Skalbinių įkrova (kg): 3

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1300

Energijos sąnaudos (kWh): 0,57

Vandens sąnaudos (l): 39

Energijos klasė: A

Skalbimo klasė: B

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 67 x 49,5 x 51,5

electrolux iš viršaus įkraunamos ir kompaktiškos skalbyklės18



Visi skalbyklių modeliai pasižymi šiuolaikišku dizainu. Dideles skalbinių įkrovos dureles patogu atidaryti ir sudėti bei 
išimti skalbinius. Prietaisų gylis – 43 cm, didžiausias skalbiamų skalbinių kiekis – 6 kg.

Siūlome platų skalbyklių asortimentą, kuris 
patenkins išrankiausių vartotojų poreikius

Naujasis laiko kontrolės įrenginys „Time Manager“ 

– šiuolaikiniam vartotojui 

Vartotojams siūlome galimybę sutrumpinti skalbimo 
trukmę, todėl laiką planuoti nuo šiol bus dar lengviau.  

Tiesioginis įpurškimas – tobuliausia skalbimo 

sistema 

•  Skalbinių apipurškimas vandeniu – efektyvesnis 
drėkinimo būdas negu pamerkimas. 

•  Skalbiniams skalbti ir skalauti sunaudojama mažiau 
vandens ir energijos. 

•  Tiksliau nustatomas įpilamo vandens kiekis. 
Efektyvesnės vandens ir energijos sąnaudos skalbiant 
nedaug skalbinių. 

•  Skalbiniai sudrėkinami greičiau, todėl skalbikliai 
ištirpsta geriau ir neišblukina audinių. 

•  Tolygesnis skalbimas programomis, kurių metu 
būgnas juda mažai – ypač vilnos ir skalbimo rankomis.

„Aquastop“ įrenginys apsaugo namus nuo 

atsitiktinio vandens išsiliejimo 

„Aqua Control“ vandens įtekėjimo žarna turi dvigubas 
sieneles ir mechaninį apsauginį vožtuvą. Nesirūpinkite 
dėl žalos ir nuostolių – atsiradus vandens nuotėkiui, 
vandens srautas sustabdomas. 

Papildomos funkcijos

Prietaiso mygtukais lengvai pasirinksite pageidaujamas 
funkcijas. Gręžimo apsukų pasirinkimas ir skalavimo 
sustabdymas padės apsaugoti skalbinius nuo 
susiglamžymo. Lengvo lyginimo programa padės išlyginti 
drabužius. Mygtukais galite pasirinkti temperatūrą arba 
skalbimo pradžios atidėjimo trukmę. 

electrolux siauros 43 cm skalbyklės 19



EWS126540W EWS126410W

Siaura skalbyklė• 

Elektroninis valdymas• 

Naujasis „Time Manager“ • 

Didelis LCD ekranas • 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Tiesioginis įpurškimas• 

Inverterinis variklis• 

„Aquastop“ žarna• 

Lengvas lyginimas• 

Šilko, skalbimo rankomis, vilnos programos• 

14 minučių programa• 

Lengva sporto drabužių programa• 

Atidėta pradžia• 

Užraktas nuo vaikų• 

Siaura skalbyklė• 

Elektroninis valdymas• 

Naujasis „Time Manager“ • 

Vidutinis LCD ekranas • 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Lengvas lyginimas• 

Pirminis skalbimas, papildomas skalavimas • 

Šilko, džinsų, skalbimo rankomis, apatinio trikotažo, • 
vilnos, mirkymo, antklodžių programos 

Atidėta pradžia• 

Užraktas nuo vaikų• 

(papildomus EWS106540W, EWS126510W modelių aprašymus rasite 
techninių duomenų lentelėse)

(papildomus EWS106410W, EWS106410S modelių aprašymus rasite 
techninių duomenų lentelėse)

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02

Vandens sąnaudos (l): 42

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 43

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02

Vandens sąnaudos (l): 45

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 43

electrolux siauros 43 cm skalbyklės20



EWS106430W EWS106110W

Siaura skalbyklė • 

Elektroninis valdymas • 

Naujasis „Time Manager“ • 

Vidutinis LCD ekranas • 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Tiesioginis įpurškimas • 

Lengvas lyginimas • 

Pirminis skalbimas, papildomas skalavimas • 

Šilko, džinsų, skalbimo rankomis, apatinio trikotažo, • 
antklodžių programos

Atidėta pradžia• 

Užraktas nuo vaikų• 

Siaura skalbyklė • 

Elektroninis valdymas • 

Du būdai taupyti laiką – trumpos skalbimo programos • 
(kasdieninio skalbimo „Daily“, trumpa „Super Quick)“ 

Aktyvi balanso kontrolė• 

Naktinis ciklas, skalavimo sustabdymas • 

Papildomas skalavimas • 

Skalbimas rankomis • 

Mini programa 30 min.• 

Atidėta pradžia• 

(papildomus EWS86110W, EWS106210W modelių aprašymus rasite 
techninių duomenų lentelėse)

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1000

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02

Vandens sąnaudos (l): 42

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: C

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 43

Skalbinių įkrova (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1000

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02

Vandens sąnaudos (l): 45

Energijos klasė: A-10%

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: C

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 43

electrolux siauros 43 cm skalbyklės 21



Skalbinių įkrova (kg): 8

Įkrova džiovinant (kg): 6

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1400

Energijos sąnaudos (kWh): 1,36

Vandens sąnaudos (l): 102

Energijos klasė: B

Skalbimo klasė: A

Matmenys cm (Ax P x G): 85 x 60 x 60

Skalbinių įkrova (kg): 7

Įkrova džiovinant (kg): 5

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.): 1600

Energijos sąnaudos (kWh): 1,19

Vandens sąnaudos (l): 97

Energijos klasė: B

Skalbimo klasė: A

Matmenys cm (Ax P x G): 85 x 60 x 63

EWW148540W EWW167580W

Skalbyklė-džiovintuvas  • 

Naujasis „Time Manager“ • 

Elektroninis valdymas • 

Tiesioginis įpurškimas • 

Didelis LCD ekranas • 

Naktinis ciklas, papildomas skalavimas • 

Vilnos, skalbimo rankomis, antklodžių programos• 

Atidėta pradžia • 

Inverterinis variklis tyliam veikimui ir ilgam naudojimui• 

Skalbyklė-džiovintuvas• 

Naujasis „Time Manager” • 

Elektroninis valdymas • 

Tiesioginis įpurškimas • 

Didelis LCD ekranas • 

Naktinis ciklas, papildomas skalavimas • 

Garų programos medvilnei, sintetikai ir skalbinių • 
atšviežinimui

Skalbimas rankomis• 

Atidėta pradžia • 

Inverterinis variklis tyliam veikimui ir ilgam naudojimui• 

(papildomą EWW126410W modelio aprašymą rasite techninių duomenų 
lentelėse)

electrolux skalbyklės-džiovintuvai22



Skalbinius lyginantis džiovintuvas

Naujajame džiovintuve „Iron Aid“ 
marškiniai apdorojami garais, todėl 
skalbinius išlyginsite paprasčiau. 
Atšviežinimo ciklo metu iš skalbinių greitai 
pašalinami nemalonūs kvapai, o nertiniai, 
vilnoniai megztiniai ir drabužiai, kuriuos 
galima valyti tik sausuoju būdu, puikiai 
apsaugomi nuo susiglamžymo. Šiame 
džiovintuve yra specialios programos, 
apsaugančios vilnonius ir šilkinius drabužius. 

electrolux „Iron Aid“ džiovintuvas 23



EDI97170W „Iron Aid“

Šis produktas priskiriamas visiškai naujai namų 
apyvokos prietaisų kategorijai. Pažvelkite, ką gali „Iron 
Aid“ džiovintuvas:

•  Galingas garų įpurškimas, leidžiantis garams 
prasiskverbti tiesiai į kiekvieno pluošto centrą ir 
maksimaliai naikinantis kvapus bei išlyginantis 
raukšles.

•  Labai tiksli temperatūros kontrolė, garų dozavimas ir 
laikas priklausomai nuo skalbiamų audinių rūšies.

•  Efektyvi oro srovė automatiškai sukuria didžiausią garų 
tankumą būgne.

•  Efektyvus vartymas, apsukant kas 30 sekundžių, 
lygina drabužius ir jų nevelia, todėl skalbiniai iš naujo 
neglamžomi. 

•  Džiovintuve įmontuotas „Iron Aid“ programų garų 
generatorius (džiovinimas + raukšlių lyginimas arba 
vien raukšlių lyginimas) ir atšviežinimo programos.

•  Labai sudėtinga programinė įranga, „smegenys“, 
kurios kontroliuoja visus parametrus – garus, šildymą, 
temperatūrą ir trukmę – visa daroma preciziškai tiksliai.

•  Recirkuliacinė vandens sistema – garų talpos nebūtina 
pildyti rankiniu būdu (jei prietaisu naudojatės reguliariai).

•  9 džiovinimo programos ir 5 programos su garais 

•  Laikiklis vilnoniams drabužiams (ir sportinei 
avalynei) džiovinti, ją galite naudoti taip pat su vilnos 
atšviežinimo programa. 

•  Skaitmeninis ekranas parodo nustatymus, 
pasirenkamas funkcijas, programų vykdymo eigą, garų 
piktogramą ir programos atidėtos pradžios trukmę. 

•  Pasirenkamas programos pabaigos signalas. 

•  Įspėjimas apie pilną kondensuojamo vandens baką, 
filtro valymą (po kiekvieno ciklo) ir kondensatoriaus 
valymą (kas 80 ciklų). 

• Vidinis būgno apšvietimas.

Įkrova džiovinant (kg): 7

Energijos sąnaudos (kWh): 3,92 

Energijos klasė:  B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 58 

electrolux „Iron Aid“ džiovintuvas24



EDH97980W

Kondensacinis džiovintuvas su šilumos siurbliu • 

Lengvai naudojamas valdymo skydelis su dideliu LCD • 
ekranu 

Elektroninis valdymas • 

Kvadratinės durelės su didele anga • 

Vidaus apšvietimas • 

Atidėta pradžia • 

Lengvo lyginimo • PLUS, džinsų, mišraus pluošto 
audinių, laiko programos 

Džiovina švelnius audinius, vilną ir šilką • 

Apsauga nuo suglamžymo• 

Džiovintuvas su šilumos siurbliu („Heat Pump“)
Efektyviausias A energijos klasės džiovintuvas

40%
less energy*

Įkrova džiovinant (kg): 7

Energijos sąnaudos (kWh): 1,9

Energijos klasė:  A

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 58

•  Įprastame džiovintuve aušinimo oras sugeria energiją 
kondensatoriuje susidūręs su džiovinimo oro srautu. 
Kondensatoriuje iš atvėsusio džiovinimo oro išsiskiria 
drėgmės kondensatas ir sušildomas aušinimo oras. 

•  Kad skalbiniai būtų džiovinami greičiau, galima:

–  padidinti džiovinimo temperatūrą, kad dėl didesnio 
temperatūrų skirtumo drėgmė kondensuotųsi 
greičiau;

–  padidinti kondensatorių, kad į jį patektų daugiau 
oro, oras greičiau atvėstų, ir greičiau kondensuotųsi 
drėgmė.

•  Abu sprendimus riboja techninės galimybės.

•  Džiovintuve su šilumos siurbliu kondensatorius nėra 
aušinamas patalpos oru. Karštas drėgnas oras aktyviai 
aušinamas atvėsintu šilumos siurblyje cirkuliaciniu 
srautu.

•  Kad aušinimo skystis išgaruotų, šilumos siurblio 
aušinimo srautui reikia daug energijos, kuri efektyviai 
suvartojama iš patenkančio džiovinimo oro srauto.

•  Šilumos siurblys tarsi atlieka didesnio kondensatoriaus 
funkciją. Didesniame kondensatoriuje galima sumažinti 
džiovinimo temperatūrą ir išdžiovinti skalbinius per 
tokį patį laikotarpį kaip su mažesniu kondensatoriumi 
aukštesnėje temperatūroje.

•  Džiovintuve su šilumos siurbliu skalbiniai džiovinami 
50-55 °C temperatūroje – 20-25 °C žemesnėje 
negu įprastuose kondensaciniuose džiovintuvuose, 
tačiau kondensacija (džiovinimas) naujuosiuose 
džiovintuvuose tokia pat greita dėl didesnio aušinimo 
našumo.

–  Džiovinimo procesas naujuosiuose džiovintuvuose 
visuomet švelnus.

Džiovintuvas su šilumos siurbliu dirba maksimaliai 
efektyviai, todėl šilumos nuostolis itin mažas. Šis 
prietaisas padeda taupyti energiją – sąnaudos: 

–  sumažinamos iki 50 %, lyginant su įprastais 
kondensaciniais džiovintuvais;

–  40 % mažesnės negu A energijos klasės prietaisams 
keliami reikalavimai. 
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EDC77570W EDC67550W

Kondensacinis džiovintuvas • 

Lengvai naudojamas valdymo skydelis su vidutiniu • 
LCD ekranu 

Elektroninis valdymas• 

Kvadratinės durelės su didele anga• 

Vidaus apšvietimas • 

Atidėta pradžia • 

Lengvo lyginimo, džinsų, mišraus pluošto audinių, laiko • 
programos 

Džiovinimo laikiklis sportinei avalynei ir vilnai • 

Apsauga nuo suglamžymo• 

Garso signalo išjungimas• 

Kondensacinis džiovintuvas• 

Lengvai naudojamas valdymo skydelis• 

Elektroninis valdymas• 

Kvadratinės durelės su didele anga• 

Atidėta pradžia• 

Kondicionavimas, lengvo lyginimo, džinsų, mišraus • 
pluošto audinių programos

Apsauga nuo suglamžymo• 

Garso signalo išjungimas• 

(papildomą EDC77550 modelio aprašymą rasite techninių duomenų 
lentelėse)

(papildomus EDC77550, 67550W/46130W ir EDE77550/ 
EDC36150 modelių aprašymus rasite techninių duomenų lentelėse)

Įkrova džiovinant (kg): 7

Energijos sąnaudos (kWh): 3,92 

Energijos klasė:  B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 58 

Įkrova džiovinant (kg): 7

Energijos sąnaudos (kWh): 3,92 

Energijos klasė:  B

Matmenys cm (A x P x G): 85 x 60 x 58 
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„RealLife XXL“ – itin talpi indaplovė

„RealLife“ indaplovės talpa net 10 litrų didesnė už kitų 
tokių pačių išorinių matmenų indaplovių talpą, todėl šioje 
indaplovėje tilps įvairiausių dydžių puodeliai, lėkštės, 
gaminimo indai, dubenys, taurės ir stalo įrankiai. 

Reguliuojamas indų krepšelio aukštis 

Sudėdami indus į indaplovę galite būti tikri, kad viską 
atliksite tinkamai iš pirmo karto. „RealLife“ indaplovėse 
yra „FlexiLift“ sistema, todėl netgi pilną indų indaplovės 
krepšį galite pakelti arba nuleisti ir sutalpinti didelius bei 
nestandartinius indus.

Sulankstomos viršutinio ir apatinio krepšių 

lentynėlės 

Naudojatės nestandartinio dydžio puodais ir indais? Jie 
taip pat tilps indaplovėje, kadangi viršutinio ir apatinio 
krepšio lentynėles galima sulankstyti, todėl indaplovėje 
bus daugiau vietos.

Svarbu, kad į indaplovę tilptų indų komplektas dvylikai asmenų? Norite, 
kad daugiau vietos būtų puodams ir keptuvėms, dideliems puodeliams 
arba nestandartinės formos lėkštėms? „RealLife“ indaplovėje tilps patys 
įvairiausi indai. Galite gaminti rafinuočiausius patiekalus ir naudoti bet 
kokios formos indus, kadangi šioje indaplovėje juos lengvai sutalpinsite 
ir kruopščiai išplausite. 

„RealLife“ indaplovė 
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„FlexiSpray“: dvigubas sukimasis ir maksimalus 

purškimo plotas 

„RealLife“ indaplovėse su „FlexiSpray“ purškimo 
sistema vanduo patenka į sunkiausiai pasiekiamas 
prikrautos indaplovės vietas. Indaplovės ertmėje vanduo 
purškiamas papildomu satelitiniu purkštuku, pritvirtintu 
prie pagrindinio purkštuko galo, todėl sukuriamas 
dvigubo sukimosi efektas. „RealLife“ indaplovėse yra 
net 5 purškimo lygiai. Vienas jų – dušas prietaiso ertmės 
viršutinėje dalyje, todėl indai išplaunami itin gerai. 
Išskirtinę plovimo kokybę patvirtino nepriklausomas 
Vokietijos LGA bandymų institutas. 

Automatinio išsijungimo funkcija „AutoOff“: 

prietaisas budėjimo režimu nenaudoja elektros 

energijos 

Daugelis buities prietaisų net neveikdami naudoja 
elektros energiją vien todėl, kad jie įjungti į elektros 
tinklą. „RealLife“ serijos indaplovėse įdiegta unikali 
„AutoOff“ funkcija, visiškai išjungianti prietaisą praėjus 
10 minučių nuo programos pabaigos, todėl prietaisas 
veikdamas budėjimo režimu nenaudoja elektros 
energijos. Tai naujas ir pažangus būdas taupyti elektrą. 

Automatinis ekonomiškas vandens naudojimas 

„RealLife“ indaplovės dar efektyviau naudoja energijos 
ir vandens išteklius. Unikali „Aquasave“ sistema 
indus švariai išplauna mažiausiame kiekyje vandens. 
Ši sistema automatinė, todėl indai kiekvieną kartą 
išplaunami ekonomiškai ir efektyviai.

Indus ir įrankius apsauganti „SoftLoad“ sistema 

Indaplovėje plaunamos taurės neapvirs, kadangi plovimo 
ciklo metu jas prilaiko minkšti plastikiniai viršutinio 
krepšio laikikliai. Mažas krepšelis stalo įrankiams 
pritaikytas kavos puodeliui ir šaukšteliui. 

 

Patikrinta LGA  

Nepriklausomo Vokietijos LGA 
bandymų instituto duomenimis, 
„RealLife“ serijos indaplovių modeliai 
pranoksta kitus panašius buitinius 
prietaisus talpumu ir plovimo kokybe.  
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Indų plovimą patikėkite 
indaplovei 
„Electrolux“ indaplovių serija padės susidoroti su indų plovimo rutina, todėl gyvensite 
dar patogiau ir įdomiau. Indaplovė taupo laiką ir itin higieniškai išplauna indus. Naujosios 
indaplovės dar taupesnės – sunaudoja mažiau vandens ir energijos.
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Įspūdingas ir ergonomiškas 
dizainas 

„Electrolux“ indaplovės gaminamos atsižvelgiant į vartotojų įžvalgas. Mūsų indaplovės 
pasižymi įspūdingu dizainu, puikiai derančiu šiuolaikinės virtuvės interjere. 

Sukamosios rankenėlės + skaitmeninis ekranėlis 

Naujosios kartos ekranėliais naudotis dar patogiau. 
Sukamąja rankenėle rinkdamiesi programą ekranėlyje 
matysite jos vykdymo trukmę, todėl indaplovę visuomet 
galėsite įjungti tinkamu metu. 

Didelių matmenų skaitmeninis ekranas 

Ekrane patogu peržiūrėti ir pasirinkti programas – dar 
daugiau laisvės naudojantis naujuoju prietaisu.

Energijos taupymas 

Vartotojai pageidavo taupyti gamtos išteklius ir 
tausoti aplinką, todėl „Electrolux“ sukūrė ekologiškų ir 
ekonomiškų prietaisų seriją. 

Naujieji prietaisai sutaupo maždaug 25 % energijos, ir 
netgi iki 60 % tuo atveju, jei į prietaisą tiekiamas karštas 
vanduo. Geriausių rezultatų pasieksite tuo atveju, jei 

energijos taupymo režimą įjungsite su automatine, 
intensyvaus plovimo, ekonomine ir stiklinių indų plovimo 
programa.

Ypatingas budėjimo režimas  

Jei dažnai užmirštate išjungti prietaisą, siūlome puikų 
sprendimą – indaplovė pati automatiškai išjungia visas 
funkcijas. Pasibaigus plovimo programai, ekranėlyje 3 
minutes lieka įsižiebęs “-“ signalas. Lyginant su įprastiniu 
budėjimo režimu, šiuo atveju sutaupote 30 % energijos. 
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AAA klasės

„Electrolux“ indaplovės priskiriamos AAA klasei – jos 
taupiai naudoja elektros energiją, vandenį ir puikiai 
išdžiovina indus.

Šilumą taupanti sistema 

Į visas „Electrolux“ indaploves gali būti tiekiamas karštas 
(maks. 60 ˚C) arba šaltas vanduo. 

Jei į indaplovę tiekiamas karštas vanduo, galite sutaupyti 
energijos ir sutrumpinti plovimo laiką iki 15 minučių. 

Indaplovėse įdiegta unikali programinė įranga 
automatiškai atpažįsta įpilamo vandens temperatūrą ir 
geriausiam rezultatui pasiekti optimizuoja plovimo ciklą. 

Jei naudojatės alternatyvios energijos šaltiniais (pvz., 
saulės baterijomis), vandeniui šildyti galite sutaupyti     
40 % energijos.   

Energijos ir vandens lygiai 

automatiškai reguliuojami 

atsižvelgiant į sudėtų indų kiekį 

Visose „Electrolux“ indaplovėse įdiegta 
„EnergySmart“ įranga, kuri nustato 
būtiną vandens ir energijos kiekį. 

Davikliai išmatuoja, kiek laiko reikės šildyti vandenį, o 
„EnergySmart“ įranga nustato indams išplauti būtiną 
vandens ir energijos kiekį. 

Prietaisas automatiškai parenka optimaliausias 
energijos, vandens ir laiko sąnaudas.

Lėkščių pašildymas 

Indaplovėje galima pašildyti lėkštes prieš patiekiant 
patiekalus į stalą ir nuskalauti dulkes, jei indais buvo 
nesinaudota ilgesnį laiką.

„Multitab“ funkcija

Naujausios technologijos prietaisuose gali būti 
naudojami įvairūs naujo tipo plovikliai. „Electrolux“ 
sukūrė „Multitab“ funkciją, kuri pritaiko indaplovės 
parametrus, t.y. plovimo ciklo trukmę bei vandens 
temperatūrą, kad būtų galima naudoti visų rūšių ploviklių 
tabletes. Visuose indaplovių modeliuose galite naudoti 
„Multitab“ ploviklio tabletes.

Atidėta programos pradžia

Pasirinktos programos vykdymo pradžią galite atidėti 
nuo 1 iki 19 valandų. 

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų 

Ant modelių su nerūdijančio plieno paviršiumi nelieka 
pirštų atspaudų. Nerūdijančio plieno paviršius apdorotas 
specialia medžiaga, todėl prietaisų skydeliai visuomet 
išlieka švarūs. 
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Automatinė programa

Naudojantis automatine programa, prietaisas pagal 
įdėtų indų kiekį ir užterštumą automatiškai pasirenka 
įpilamo vandens kiekį ir plovimo temperatūrą. Apie 
„Fuzzy Logic“ indaplovėje esančius indus elektroninėms 
prietaiso „smegenims“ praneša specialūs jutikliai. 
Remdamasi šiais duomenimis indaplovė nustato 
plovimo ciklo temperatūrą, trukmę ir intensyvumą. Pagal 
indų užterštumą automatinė 45-70 programa nustato 
tinkamiausią plovimo temperatūrą – 45 °C, 50 °C, 55 °C, 
65 °C arba 70 °C. Tai pati lanksčiausia automatinė indų 
plovimo programa.

Intensyvioji programa

Intensyvi programa puikiai išplauna labai nešvarius 
indus ir juos dezinfekuoja. Plovimo ciklo metu 68 ˚C 
temperatūra palaikoma maždaug 10 minučių, todėl indai 
dezinfekuojami ir greičiau išdžiūsta. Tai itin svarbu, jei 
plaunate kūdikių reikmenis ir pjaustymo lenteles.

Trumpoji programa

Speciali programa mažai suteptiems indams trunka 
tik 30 minučių. Indai efektyviai išplaunami 60 ˚C 
temperatūros vandenyje. Ši programa itin naudinga, jei 
turite svečių ir norite greitai išplauti lėkštes arba taures. 
Tai trumpiausia A klasės plovimo programa.

Stiklo programa

Brangaus krištolo indų daugiau nereikės plauti rankomis. 
45 ˚C programa stikliniams indams juos puikiai išplaus ir 
išdžiovins žemoje temperatūroje palaipsniui vėsindama 
vandenį, kad stiklo indai nepatirtų terminio šoko. Indai 
išliks nepažeisti ir gražiai švytės.

Reguliuojamo aukščio krepšiai

Viršutinio krepšio padėtį galima reguliuoti netgi tuo 
atveju, jei indaplovė pilna indų. Pagal poreikį galite 
padidinti arba sumažinti viršutinio arba apatinio krepšio 
tūrį.

Sulankstomos lentynėlės 

Sulankstomos apatinio ir viršutinio krepšio lentynėlės 
itin patogios tuo atveju, jei indaplovėje plaunate 
nestandartinio dydžio indus. 

Sulankstomos lentynėlės puodeliams 

Puodelius lentynėlėse galite sustatyti viena arba dviem 
eilėmis.

Saugumas

Visuose indų plovimo prietaisuose 
įrengta apsaugos nuo vandens 
išsiliejimo sistema. Ją sudaro 
padėklas su spaudimo įrenginiu. Jei 
vanduo pradeda tekėti, padėklas 
prisipildo vandens ir indaplovė yra 
nedelsiant sustabdoma. Be to, 
daugelyje mūsų modelių įrengta papildoma saugos 
sistema, vadinama „Aqua Control“. Vandens kontrolės 
sistema yra vožtuvas vandens tiekimo žarnoje, kuris 
sustabdo įtekantį vandenį, jeigu atsiranda vandens 
nuotėkis žarnoje.
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Ar žinote, kad indus plaudami 
indaplovėje kasmet sutaupote 
2 savaites laiko? 

Tai tik vienas iš daugelio indaplovės pranašumų. 

Apsilankę www.electrolux.com/watersavings rasite daugiau informacijos apie 
indų plovimą ir indaploves. Naudokitės praktiškais patarimais dėl indaplovės įsigijimo ir 
veikimo. 

Tegu pagrindiniu Jūsų virtuvės darbininku tampa indaplovė...
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Ar žinote, kad:

1.  Bonos universiteto patvirtintais tyrimais, vidutiniame namų ūkyje plaunant indus rankomis du arba tris kartus 
per dieną, sunaudojama 60 litrų vandens. Indaplovė vieno ciklo metu paprastai sunaudoja mažiau negu 14 litrų 
vandens (šaltinis – Bonos universitetas). 

2.  Indaplovėje indai išplaunami efektyviau negu rankomis (lieka mažiau dėmių) ir higieniškiau (lieka mažiau bakterijų) 
(šaltinis: „Defra Market Transformation Program“). 

Taupydami kai ką svarbesnio, 
taupykite laiką, pastangas ir 
energiją 
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ESF66070XR

60 cm atskirai statoma indaplovė• 
Nerūdijantis plienas • 

AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi • 
70 °C; 30 min. 60 °C; BIO 50 °C 
su pirminiu skalavimu; skalavimas 
ir laukimas

Didelė „RealLife“ indaplovės talpa• 
„FlexiSpray“ sistema• 
Vandens purkštuvas lubose• 
„Auto-Off“ režimas• 

AAA klasės• 
Likusio plovimo laiko rodmuo• 
11 l vandens sąnaudos• 

„RealLife Flexilift“ krepšiai, • 
nedidelis įrankių krepšelis, 
minkštos stiklinių atramėlės
Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“

ESF66070WR

60 cm atskirai statoma indaplovė• 
Balta spalva • 

AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi • 
70 °C; 30 min. 60 °C; BIO 50 °C 
su pirminiu skalavimu; skalavimas 
ir laukimas

Didelė „RealLife“ indaplovės talpa• 
„FlexiSpray“ sistema• 
Vandens purkštuvas lubose• 
„Auto-Off“ režimas• 

AAA klasės• 
Likusio plovimo laiko rodmuo• 
11 l vandens sąnaudos• 

„RealLife Flexilift“ krepšiai, • 
nedidelis įrankių krepšelis, 
minkštos stiklinių atramėlės
Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“

Nauji atradimai su „RealLife“ 

indaplove 

Visus indus ir įrankius sėkmingai 
sudėsite iš pirmo karto. 

Indų sudėjimas į šią indaplovę 
pareikalaus mažiausiai pastangų. 
Jei norite sudėti didesnius indus ir 
jiems reikia daugiau vietos, galite 
perstatyti viršutinį krepšį. 

Nauji atradimai su „RealLife“ 

indaplove 

Visus indus ir įrankius sėkmingai 
sudėsite iš pirmo karto. 

Indų sudėjimas į šią indaplovę 
pareikalaus mažiausiai pastangų. 
Jei norite sudėti didesnius indus ir 
jiems reikia daugiau vietos, galite 
perstatyti viršutinį krepšį. 

ESF68070WR

Nauji atradimai su „RealLife“ 

indaplove  

Ši indaplovė neriboja Jūsų 
pasirinkimo – galite naudotis 
pačių įvairiausių matmenų indais. 
„RealLife“ indaplovėje su unikalia 
plovimo sistema puikiai išplausite 
bet kokius indus.

60 cm atskirai statoma indaplovė• 
Balta spalva • 

AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi • 
70 °C; 30 min. 60 °C; 1 valanda; 
BIO 50 °C su pirminiu skalavimu; 
skalavimas ir laukimas; lėkščių 
pašildymas; stiklas 45 °C

Didelė „RealLife“ indaplovės talpa• 
 „FlexiSpray“ sistema• 
Vandens purkštuvas lubose• 
„Auto-Off“ režimas• 
Energijos taupymo funkcija• 

AAA klasės• 
 Didelis LCD ekranas su likusio • 
plovimo laiko rodmeniu
10 l vandens sąnaudos• 

„RealLife Flexilift“ krepšiai, • 
nedidelis įrankių krepšelis, 
minkštos stiklinių atramėlės
Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“
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ESF65040W

60 cm atskirai statoma indaplovė• 
Balta spalva • 

 AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi • 
70 °C; 30 min. 60 °C; BIO 50 °C 
su pirminiu skalavimu; skalavimas 
ir laukimas

 Paprastas valdymas sukamąja • 
rankenėle
 Likusio plovimo laiko rodmuo• 
Atidėta pradžia 1-19 val.• 

 AAA klasės• 
13 l vandens sąnaudos• 

Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis
Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“

ESF65040X

60 cm atskirai statoma indaplovė• 
Nerūdijantis plienas • 

 AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi • 
70 °C; 30 min. 60 °C; BIO 50 °C 
su pirminiu skalavimu; skalavimas 
ir laukimas

 Paprastas valdymas sukamąja • 
rankenėle
Likusio plovimo laiko rodmuo• 
Atidėta pradžia 1-19 val.• 

AAA klasės• 
13 l vandens sąnaudos• 

Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis
Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“

ESF63021

60 cm atskirai statoma indaplovė• 
Balta spalva • 

Įprasta 65 °C su pirminiu • 
skalavimu, intensyvi 70 °C, 
30 min. 60 °C, BIO 50 °C su 
pirminiu skalavimu, skalavimas ir 
laukimas

Atidėta pradžia 3 val.• 

AAA klasės• 
15 l vandens sąnaudos• 

Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis

Išmani indaplovė   

Pasirinkus automatinę indaplovės 
programą, indaplovė parinks 
plovimo režimą pagal įdėtų indų 
kiekį ir nustatys optimalias būtinas 
vandens ir energijos sąnaudas. 

Išmani indaplovė   

Pasirinkus automatinę indaplovės 
programą, indaplovė parinks 
plovimo režimą pagal įdėtų indų 
kiekį ir nustatys optimalias būtinas 
vandens ir energijos sąnaudas. 

Paprastas programų 

pasirinkimas 

Pasirinkdami pageidaujamą 
programą pasukite valdymo 
rankenėlę. Visa susijusi informacija 
aiškiai pateikiama prietaiso 
ekranėlyje. 

electrolux 60 cm indaplovės36



ESF63020X

60 cm atskirai statoma indaplovė• 
Nerūdijantis plienas • 

 Įprasta 65 °C su pirminiu • 
skalavimu, intensyvi 70 °C, 30 
min. 60 °C, BIO 50 °C su pirminiu 
skalavimu, skalavimas ir laukimas

Pusinė įkrova • 

AAA klasės• 
15 l vandens sąnaudos• 
Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis

Paprastas programų 

pasirinkimas  

Pasirinkdami pageidaujamą 
programą pasukite valdymo 
rankenėlę.

ESF46710W

45 cm atskirai statoma indaplovė• 
Balta spalva • 

 AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi • 
70 °C; 30 min. 60 °C; 1 valanda; 
stiklas 45 °C

Atidėta pradžia 1-19 val.• 

AAA klasės• 
Likusio plovimo laiko rodmuo• 
12 l vandens sąnaudos• 
Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis, minkštos stiklinių 
atramėlės, nedidelis įrankių 
krepšelis
Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“

ESF46710X

45 cm atskirai statoma indaplovė• 
Nerūdijantis plienas• 

AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi • 
70 °C; 30 min. 60 °C; 1 valanda; 
stiklas 45 °C

Atidėta pradžia 1-19 val.• 

 AAA klasės• 
Likusio plovimo laiko rodmuo• 
12 l vandens sąnaudos• 
Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis, minkštos stiklinių 
atramėlės, nedidelis įrankių 
krepšelis
Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“

Minkšti laikikliai  

Kad taurės ir puodeliai neapvirstų ir 
nesitrankytų vienas į kitą, viršutinis 
indaplovės krepšys gaminamas su 
minkštais guminiais laikikliais.  

Minkšti laikikliai  

Kad taurės ir puodeliai neapvirstų ir 
nesitrankytų vienas į kitą, viršutinis 
indaplovės krepšys gaminamas su 
minkštais guminiais laikikliais. 
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ESF45012S

45 cm atskirai statoma indaplovė• 
Sidabrinė spalva• 

AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi • 
70 °C; 30 min. 60 °C; 1 valanda; 
stiklas 45 °C

Atidėta pradžia 1-9 val.• 

AAA klasės• 
13 l vandens sąnaudos• 
Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis

ESF45030X

45 cm atskirai statoma indaplovė• 
Nerūdijantis plienas• 

AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi 70 • 
°C; 30 min. 60 °C; BIO 50 °C su 
pirminiu skalavimu; skalavimas ir 
laukimas

Atidėta pradžia 1-19 val.• 

AAA klasės• 
Likusio plovimo laiko rodmuo• 
12 l vandens sąnaudos• 
Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis, minkštos stiklinių 
atramėlės
Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“

Plaukite Jūsų pasirinktu metu 

Indaplovėje įrengta atidėtos 
programos pradžios funkcija, todėl 
plovimo ciklą galite pradėti Jums 
patogiu metu. 

Išmani indaplovė   

Pasirinkus automatinę indaplovės 
programą, indaplovė parinks 
plovimo režimą pagal įdėtų indų 
kiekį ir nustatys optimalias būtinas 
vandens ir energijos sąnaudas.  

ESF45030W

45 cm atskirai statoma indaplovė• 
Balta spalva • 

AUTO (45 °C-70 °C); intensyvi 70 • 
°C; 30 min. 60 °C; BIO 50 °C su 
pirminiu skalavimu; skalavimas ir 
laukimas

Atidėta pradžia 1-19 val.• 

AAA klasės• 
Likusio plovimo laiko rodmuo• 
12 l vandens sąnaudos• 
 Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis, minkštos stiklinių 
atramėlės
 Vandens lygio kontrolės įtaisas • 
„Aqua Control“

Išmani indaplovė  

Pasirinkus automatinę indaplovės 
programą, indaplovė parinks 
plovimo režimą pagal įdėtų indų 
kiekį ir nustatys optimalias būtinas 
vandens ir energijos sąnaudas.   
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ESF43020W

45 cm atskirai statoma indaplovė• 
Balta spalva • 

Įprasta 65 °C su pirminiu • 
skalavimu, intensyvi 70 °C, 30 
min. 60 °C, BIO 50 °C su pirminiu 
skalavimu, skalavimas ir laukimas

 Atidėta pradžia 3 val.• 

 AAA klasės• 

13 l vandens sąnaudos• 
Viršutinis krepšys su • 
sulankstomomis puodelių 
lentynėlėmis

ESF2450S

Kompaktiška indaplovė • 
Sidabrinė spalva• 

AUTO (45 °C-70 °C), intensyvi • 
70 °C, greita 50 °C, BIO 50 °C 
su pirminiu skalavimu

6 indų komplektai• 

Energijos taupymo funkcija• 

Likusio plovimo laiko rodmuo• 

Atidėta pradžia 1-19 val.• 

AAB klasės• 
7 l vandens sąnaudos• 

Mažų matmenų indaplovė 

Šios indaplovės plotis tik 45 cm, 
todėl ji puikiai tiks ankštoje virtuvėje.  

Darbą atliks už Jus 

Automatinė programa parenka 
optimalias mažiausias energijos 
sąnaudas ir garantuoja geriausius 
plovimo rezultatus. 

ESF2450W

Kompaktiška indaplovė • 
Balta spalva • 

AUTO (45 °C-70 °C), intensyvi • 
70 °C, greita 50 °C, BIO 50 °C 
su pirminiu skalavimu

6 indų komplektai• 
Energijos taupymo funkcija• 
Likusio plovimo laiko rodmuo• 
Atidėta pradžia 1-19 val.• 

AAB klasės• 
7 l vandens sąnaudos• 

Darbą atliks už Jus 

Automatinė programa parenka 
optimalias mažiausias energijos 
sąnaudas ir garantuoja geriausius 
plovimo rezultatus. 
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Naujas modelis, prekiaujama nuo 2010 m.

Itin didelis vidaus tūris

Automatinis prietaiso išsijungimas pasibaigus 

nustatytam ciklui

„FlexiSpray“ purkštukas

Žymi prietaiso keliamo triukšmo lygį

Indaplovė pagal ES normatyvus priskiriama AAA 

klasei

Indaplovė su automatine funkcija

Indaplovė, kurioje naudojamos ploviklio tabletės 

„Multitab“

Indaplovė su energijos taupymo funkcija

Indaplovė su atidėta programos pradžia

Stiklas 45 °C

Vandens sąnaudos

Minkšti laikikliai

Pusinė įkrova

Energiją taupantis prietaiso modelis

Talpa

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka 

pirštų atspaudų

Prietaisą patikrino ir atestavo Britanijos 
alergijos tyrimų įstaiga. Ši įstaiga išduoda 
sertifikatus gaminiams, kurie žymiai 
sumažina alergenų kiekį arba juos pašalina.

Skalbyklių programa vilnai veikia 
nepriekaištingai, todėl jai buvo 
suteiktas „Woolmark Silver“ ženklas. 
Šiose skalbyklėse galite drąsiai skalbti 
vilnonius skalbinius, kadangi tokie 
skalbiniai neišbluks ir nesusitrauks.

Prietaisas priklauso efektyviausių prietaisų klasei. 

Apie prietaisų efektyvumo kriterijus skaitykite 

http://www.electrolux.lt
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Modelis CALIMA

EWM147410W

CALIMA 

EWM126410W

STEAM SYSTEM 

EWF127570W

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) 1400 1200 1200

Didžiausia skalbinių įkrova (kg) 7 6 7

Vandens sąnaudos (l) 49 46 49

Energijos sąnaudos (kWh) 1,05 1,02 1,19

Energijos klasė A-20% A-10% A-10%

Skalbimo klasė A A A

Gręžimo klasė B B B

Tiesioginis vandens įpurškimas - - +

Aktyvi balanso kontrolė (ABC) + + +

Ekranas Vidutinis Vidutinis Didelis

Atidėta pradžia + + +

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP) - - -

Lengvas būgno atidarymas - - -

Subalansuotas dangtis - - -

Skalbiklių dozatorius - - -

Didelė įkrovos anga + + +

Užraktas nuo vaikų + + +

Lietuvių kalba ekrane - - -

Apsauga nuo vandens išsiliejimo + + +

Naktinis ciklas - - -

Lengvas lyginimas + + +

„Time Manager“/ TM TM TM

2 būdai taupyti laiką

Skalavimo sustabdymas + + +

Papildomas skalavimas + + +

Gręžimo apsukų pasirinkimas + + +

Specialiosios programos Džiovinimo paviršius, džinsai,

apatinis trikotažas, šilkas, vilna, 

programa antklodėms

Džiovinimo paviršius, intensyvi 

sporto drabužių, džinsai, apatinis 

trikotažas, šilkas, vilna, lengva 

sporto drabužių

Vilna, skalbimas rankomis, 

programa antklodėms, 

5 marškiniai per 30 min.

Inverterinis variklis - - -

HEC korpusas + + +

Karborano bakas + + +

Matmenys (A x P x G), cm 85 x 60 x 60 85 x 60 x 60 85 x 60 x 60
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Modelis ICON

EWN148640W

ICON

EWN167540W/127540W 

ENERGY SAVER

EWF147540W/127540W EWF106510W

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) 1400 1600/1200 1400/1200 1000

Didžiausia skalbinių įkrova (kg) 8 7 7 6

Vandens sąnaudos (l) 64 48 45 46

Energijos sąnaudos (kWh) 1,36 1,19 1,05 1,02

Energijos klasė A-10% A-10% A-20% A-10%

Skalbimo klasė A A A A

Gręžimo klasė A A/B B C

Tiesioginis vandens įpurškimas + + + -

Aktyvi balanso kontrolė (ABC) + + + +

Ekranas Grafi nis Didelis LCD Didelis LCD Didelis LCD

Atidėta pradžia + + + +

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP) - - - -

Lengvas būgno atidarymas - - - -

Subalansuotas dangtis - - - -

Skalbiklių dozatorius - - - -

Didelė įkrovos anga + „Icon“ durelės + „Icon“ durelės + +

Užraktas nuo vaikų + + + +

Lietuvių kalba ekrane + - - -

Apsauga nuo vandens išsiliejimo + + + +

Naktinis ciklas + + + +

Lengvas lyginimas + -/+ + +

„Time Manager“/ TM TM TM TM

2 būdai taupyti laiką

Skalavimo sustabdymas + + + +

Papildomas skalavimas + + + +

Gręžimo apsukų pasirinkimas + + + +

Specialiosios programos 14 min. programa, programa 

antklodėms, 2 atminties 

programos, „Aqua Control“ žarna, 

būgnas su pasvirusia ašimi

Apat. trikotažas, antklodėms, 

14 min. programa, lengva sporto 

drabužių, džinsai, vaikų drabužių, 

„CoolClean“ skalb., „Aqua Control“ 

žarna, būgnas su pasvirusia ašimi

Apatinis trikotažas, programa 

antklodėms, vaikų drabužių, 

14 min. programa, lengva sporto 

drabužių, „CoolClean“ skalb.

Džinsai, intensyvi ir lengva sporto 

drabužių

Inverterinis variklis + + + -

HEC korpusas + + + +

Karborano bakas + + + +

Matmenys (A x P x G), cm 85x60x60 85x60x60 85x60x60 85x60x60
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Modelis ALLERGYSTOP

EWF127413W

ENERGY SAVER

EWF127410W/107410W EWF126410W/106410W

TIME SAVER

EWF126310W/106310W

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) 1200 1200/1000 1200/1000 1200/1000

Didžiausia skalbinių įkrova (kg) 7 7 6 6

Vandens sąnaudos (l) 49 49 46 46

Energijos sąnaudos (kWh) 1,19 1,19 1,02 1,02

Energijos klasė A-20% A-20%  A-10% A-10%

Skalbimo klasė A A A A

Gręžimo klasė B B/C B/B/C B/C

Tiesioginis vandens įpurškimas - - - -

Aktyvi balanso kontrolė (ABC) + + + +

Ekranas Vidutinis LCD Vidutinis LCD Vidutinis LCD 3 skaitmenų

Atidėta pradžia + + + +

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP) - - - -

Lengvas būgno atidarymas - - - -

Subalansuotas dangtis - - - -

Skalbiklių dozatorius - - - -

Didelė įkrovos anga + + + +

Užraktas nuo vaikų + + - +

Lietuvių kalba ekrane - - - -

Apsauga nuo vandens išsiliejimo + + + +

Naktinis ciklas + + + +

Lengvas lyginimas + + + +

„Time Manager“/ TM TM TM

2 būdai taupyti laiką „Daily/Super Quick“

Skalavimo sustabdymas + + + +

Papildomas skalavimas + + + +

Gręžimo apsukų pasirinkimas + + + +

Specialiosios programos Apatinis trikotažas, šilkas, džinsai, 

specialus ciklas alergiškiems

Džinsai, programa antklodėms, 

šilkas

Apatinis trikotažas, intensyvi 

ir lengva sporto drabužių, 

šilkas, džinsai

Pirminis skalbimas, skalbimas 

rankomis, mini programa 30 min.

Inverterinis variklis - - - -

HEC korpusas + + + +

Karborano bakas + + + +

Matmenys (A x P x G), cm 85 x 60 x 60 85 x 60 x 60 85 x 60 x 60 85 x 60 x 60
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Modelis TIME SAVER

EWF106210W

TIME SAVER

EWF126110W/106110W/86110W

EWS126540W/ 126510W/106540W EWS126410W/ 

106410W/106410S/106430W

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) 1000 1200/1000/800 1400/1200 1200/1000/1000/1000

Didžiausia skalbinių įkrova (kg) 6 6 6 6

Vandens sąnaudos (l) 46 46 42/45/42  45/45/45/42

Energijos sąnaudos (kWh) 1,02 1,02 1,02 1,02

Energijos klasė A-10% A-10% A-10% A-10%

Skalbimo klasė A A A A

Gręžimo klasė C B/C/D B/B/C B/C/C/C

Tiesioginis vandens įpurškimas - - +/-/+ -/-/-/+

Aktyvi balanso kontrolė (ABC) + + + +

Ekranas - - Didelis LCD Vidutinis LCD

Atidėta pradžia + + + +

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP) - - - -

Lengvas būgno atidarymas - - - -

Subalansuotas dangtis - - - -

Skalbiklių dozatorius - - - -

Didelė įkrovos anga + + + +

Užraktas nuo vaikų - - + -

Lietuvių kalba ekrane - - - -

Apsauga nuo vandens išsiliejimo + + + +

Naktinis ciklas + + + -

Lengvas lyginimas + + + +

„Time Manager“/ TM TM

2 būdai taupyti laiką „Daily/Super Quick“ „Daily/Super Quick“

Skalavimo sustabdymas + + + +

Papildomas skalavimas + + + +

Gręžimo apsukų pasirinkimas + + + +

Specialiosios programos Pirminis skalbimas, skalbimas 

rankomis, programa užuolaidoms, 

antklodėms, atskiros rankenėlės 

temperatūrai ir programai

Pirminis skalbimas, skalbimas 

rankomis, mini programa 30 min.

Vilna, šilkas, džinsai, lengva sporto 

drabužių, 14 min. programa 

(tik inverteriniam mod.), 

intensyvi sporto drabužių 

(tik mod. EWS126510W), 

„Aqua Control“ žarna

Apatinis trikotažas, šilkas, džinsai, 

programa antklodėms, 

W-balta;  

S-sidabrinė

Inverterinis variklis - - +/-/+ -

HEC korpusas + + + +

Karborano bakas + + + +

Matmenys (A x P x G), cm 85x60x60 85x60x60 85x60x43 85x60x43
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Modelis TIME SAVER

EWS106210W

TIME SAVER

EWS106110W/86110W EWC1350

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) 1000 1000/800 1300

Didžiausia skalbinių įkrova (kg) 6 6 3

Vandens sąnaudos (l) 45 45 39

Energijos sąnaudos (kWh) 1,02 1,02 0,57

Energijos klasė A-10% A-10% A

Skalbimo klasė A A B

Gręžimo klasė C C/D B

Tiesioginis vandens įpurškimas - - -

Aktyvi balanso kontrolė (ABC) + + +

Ekranas - - -

Atidėta pradžia + + -

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP) - - -

Lengvas būgno atidarymas - - -

Subalansuotas dangtis - - -

Skalbiklių dozatorius - -

Didelė įkrovos anga + + -

Užraktas nuo vaikų - - -

Lietuvių kalba ekrane - - -

Apsauga nuo vandens išsiliejimo + + +

Naktinis ciklas - - -

Lengvas lyginimas + - -

„Time Manager“/

2 būdai taupyti laiką „Daily/Super Quick“ „Daily/Super Quick“

Skalavimo sustabdymas + + +

Papildomas skalavimas + + +

Gręžimo apsukų pasirinkimas + -

Specialiosios programos Džinsai, mini programa 30 min., 

atskiros rankenėlės temperatūrai 

ir programai

Ploni skalbiniai, mini programa 30 

min., skalbimas rankomis

Greitasis skalbimas

Inverterinis variklis - - -

HEC korpusas + + -

Karborano bakas + + +

Matmenys (A x P x G), cm 85 x 60 x 43 85 x 60 x 43 67 x 49,5 x 51,5
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Modelis

EWT136640W EWT136540W

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) 1300 1300

Didžiausia skalbinių įkrova (kg) 6 6

Vandens sąnaudos (l) 45 45

Energijos sąnaudos (kWh) 0,90 0,90

Energijos klasė A-20% A-20%

Skalbimo klasė A A

Gręžimo klasė B B

Tiesioginis vandens įpurškimas + +

Aktyvi balanso kontrolė (ABC) + +

Ekranas Grafi nis LCD Didelis LCD

Atidėta pradžia + +

Savaiminis būgno pozicionavimas (DSP) + +

Lengvas būgno atidarymas + +

Subalansuotas dangtis + +

Skalbiklių dozatorius Įkrovos angoje Įkrovos angoje

Didelė įkrovos anga - -

Užraktas nuo vaikų + +

Lietuvių kalba ekrane + -

Apsauga nuo vandens išsiliejimo + +

Naktinis ciklas + +

Lengvas lyginimas + +

„Time Manager“/ TM TM

2 būdai taupyti laiką

Skalavimo sustabdymas + +

Papildomas skalavimas + +

Gręžimo apsukų pasirinkimas + +

Specialiosios programos Programa antklodėms, šilkas, vilna, 

atminties programos, 

14 min. programa, 

tyliai atidaromas dangtis

Apatinis trikotažas, skalbimas 

rankomis, vilna, programa 

antklodėms, 5 marškiniai per 30 min., 

14 min. programa, 

tyliai atidaromas dangtis

Inverterinis variklis + +

HEC korpusas - -

Karborano bakas + +

Matmenys (A x P x G), cm 85 x 40 x 60 85 x 40 x 60
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STEAM SYSTEM

EWT136580W EWT135510W/105510W EWT135410W/105410W

ALLERGYSTOP

EWB105405W

EWT135210W/105210W/

EWB105205W/95205W

1300 1300/1000 1300/1000 1000 1300/1000/1000/900

6 5,5 5,5 5,5 5,5

45 46 46 49 46/46/49/49

1,02 0,93 0,93 0,93 0,93/0,93/0,94/0,94

A-10% A-10% A-10% A-10% A-10%

A A A A A

B B/C B/C C B/C/C/C

+ - - - -

+ + + + +

Didelis LCD Didelis LCD Vidutinis LCD Vidutinis LCD -

+ + + + +

+ + + + +

+ + + +/+/-/-

+ + + + +

Įkrovos angoje Įkrovos angoje Įkrovos angoje Įkrovos angoje Įkrovos angoje

- - - - -

+ + + + -

- - - - -

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

TM TM TM TM

„Daily-Super Quick“

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

Skalbimas rankomis,  programa 

antklodėms, 5 marškiniai per 30 

min., garų programos medvilnei/

sintetikai ir skalbinių atšviežinimui, 

tyliai atidaromas dangtis

Šilkas, džinsai, skalbimas rankomis, 

intensyvi ir lengva sporto drabužių, 

tyliai atidaromas dangtis

Šilkas, džinsai, skalbimas rankomis, 

intensyvi ir lengva sporto drabužių, 

tyliai atidaromas dangtis

Apatinis trikotažas, šilkas, džinsai, 

vilna, specialus ciklas alergiškiems

Ploni skalbiniai, apatinis 

trikotažas, lengvas lyginimas, 

programa užuolaidoms, vilna, 

programa antklodėms, tyliai 

atidaromas dangtis (išskyrus mod. 

EWB105210W/95205W)

+ - - - -

- - - - -

+ + + + +

85 x 40 x 60 85 x 40 x 60 85 x 40 x 60 85 x 40 x 60 85 x 40 x 60
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Modelis EDI97170W EDH97980W EDC77570/77550W EDC67550W EDC46130W

Kondensacinis džiovintuvas + + + + +

Ventiliacinis džiovintuvas - - - - -

Didžiausia įkrova (kg) 7 7 7 7 6

Energijos sąnaudos (kWh) 3,92 1,9 3,92 3,92 3,7

Energijos klasė B A B B C

Ekranas Didelis LCD Didelis LCD Vidutinis LCD - -

Elektroninis valdymas + + + + +

Atgalinis vartymas + + + + +

Vidaus apšvietimas + + + - -

Sausumo indikatorius + + + + -

Ploni skalbiniai + - + + +

Bako prisipildymo indikatorius + + + + +

Filtro indikatorius + + + + +

Kondensatoriaus indikatorius + + + + +

Garso signalas + + + + -

Apsauga nuo suglamžymo + + + + +

Vėsinimas + + + + +

Atidėta pradžia + + + + -

Džiovinimo laikiklis + - + / - - -

Specialiosios programos Šilkas, laiko pasirinkimas, 

vilna/avalynė, automatinis 

vandens talpos 

pripildymas

Lengvas lyginimas, 

mišrūs audiniai, laiko 

pasirinkimas

Kondicionavimas, lengvas 

lyginimas, džinsai, mišrūs 

audiniai

Kondicionavimas, lengvas 

lyginimas, džinsai, 

mišrūs audiniai, laiko 

pasirinkimas

-

Lyginimo programos (ir skalbinių atšviežinimas) + - - -

Matmenys (A x P x G), cm 85 x 60 x 58 85 x 60 x 58 85 x 60 x 58 85 x 60 x 58 85 x 60 x 58
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EDC3150 EDE77550W

+ -

- +

3,4 7

2,78 3,9

D C

- Vidutinis LCD

- +

+ +

- +

- -

+ +

+ -

- +

- -

- +

- +

+ +

- +

- -

Kompaktiškas 

džiovintuvas

Kondicionavimas, lengvas 

lyginimas, džinsai, mišrūs 

audiniai, vilna, laiko 

pasirinkimas

- -

68,6 x 59,5 x 42 85 x 60 x 58

Modelis WASH6+6

EWW148540W

STEAM SYSTEM

EWW167580W EWW126410W

Maks. skalbiamų skalb. įkrova (kg) 8 7 6

Maks. džiovinamų skalb. įkrova (kg) 6 5 4

Vandens sąnaudos (l) 102 97 96

Energijos sąnaudos (kWh) 1,36 1,19 1,02

Energijos klasė B B C

Skalbimo klasė A A A

Tiesioginis vandens įpurškimas + + -

Aktyvi balanso kontrolė (ABC) + + +

Ekranas Didelis LCD Didelis LCD Vidutinis LCD

Atidėta pradžia + + +

Didelė įkrovos anga + + +

Apsauga nuo vandens išsiliejimo + + +

„Time Manager“ + + +

Specialiosios programos Šilkas, skalbimas 

rankomis, vilna, programa 

antklodėms, naktinis 

ciklas

Garų programos 

medvilnei/sintetikai ir 

skalbinių atšviežinimui 

Lengvas lyginimas, šilkas 

skalbimas rankomis, 

programa antklodėms, 

naktinis ciklas

Inverterinis variklis + + -

Karborano bakas + + +

Matmenys (A x P x G), cm 85 x 60 x 60 85 x 60 x 60 85 x 60 x 60
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Modelis ESF68070WR ESF66070XR

Talpa 12XXL 12XXL

Programų skaičius 8 5

Temperatūrų skaičius 5 4

Energijos sąnaudos (kWh) 1,00 1,03

Vandens sąnaudos (l) 10 11

Energijos klasė A A

Plovimo klasė A A

Džiovinimo klasė A A

„FlexiSpray“ sistema + +

Satelitinis purkštukas + +

„RealLife FleixLift“ krepšiai + +

„Auto-off“ režimas + +

„Multitab“ funkcija + +

Nedidelis įrankių krepšelis + +

Minkštos stiklinių atramėlės + +

Vidaus apšvietimas +

Energijos taupymo funkcija +

Pusinė įkrova

Ekranas Didelis LCD LED 3 skaitmenų

Likusio laiko indikatorius + +

Atidėta pradžia + +

Skalavimo skysčio LED lemputė + +

Druskos LED lemputė + +

„Aqua Control“ sistema + +

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija + +

„Sensor Control“ sistema + +

AUTO programa (45 °C-70 °C) + +

Intensyvi 70 °C + +

30 min. 60 °C + +

BIO 50 °C su pirminiu skalavimu + +

Skalavimas ir laukimas + +

1 valanda +

Įprasta 65 °C

Lėkščių  pašildymas +

Stiklas 45 °C +

Greita 50 °C

Spalva Balta Nerūd. plieno

Matmenys (A x P x G), cm 85 x 59,6 x 62 85 x 59,6 x 62
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ESF66070WR ESF65040X ESF65040W ESF63021 ESF63020

12XXL 12 12 12 12

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

1,03 1,05 1,05 1,05 1,05

11 13 13 15 15

A A A A A

A A A A A

A A A A A

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

LED 3 skaitmenų LED 3 skaitmenų LED 3 skaitmenų

+ + +

+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ +

Balta Nerūd. plieno Balta Balta Balta

85 x 59,6 x 62 85 x 60 x 61 85 x 60 x 61 85  x 60 x 61 85 x 60 x 61
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Modelis ESF46710X ESF46710W

Talpa 9 9

Programų skaičius 5 5

Temperatūrų skaičius 4 4

Energijos sąnaudos (kWh) 0,8 0,8

Vandens sąnaudos (l) 12 12

Energijos klasė A A

Plovimo klasė A A

Džiovinimo klasė A A

„FlexiSpray“ sistema

Satelitinis purkštukas

„RealLife FleixLift“ krepšiai

„Auto-off“ režimas

„Multitab“ funkcija + +

Nedidelis įrankių krepšelis + +

Minkštos stiklinių atramėlės + +

Vidaus apšvietimas

Energijos taupymo funkcija

Pusinė įkrova

Ekranas LED 3 skaitmenų LED 3 skaitmenų

Likusio laiko indikatorius + +

Atidėta pradžia + +

Skalavimo skysčio LED lemputė + +

Druskos LED lemputė + +

„Aqua Control“ sistema + +

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija + +

„Sensor Control“ sistema + +

AUTO programa (45 °C-70 °C) + +

Intensyvi 70 °C + +

30 min. 60 °C + +

BIO 50 °C su pirminiu skalavimu + +

Skalavimas ir laukimas

1 valanda

Įprasta 65 °C

Lėkščių  pašildymas

Stiklas 45 °C + +

Greita 50 °C

Spalva Nerūd. plieno Balta

Matmenys (A x P x G), cm 85 x 44,6 x 62 85 x 44,6 x 62
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ESF45030X ESF45030W ESF45012S ESF43020 ESF43011

9 9 9 9 9

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

12 12 13 13 14

A A A A A

A A A A A

A A A A B

+ + +

+ +

+

LED 3 skaitmenų LED 3 skaitmenų LED 1 skaitmens

+ +

+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ +

+

Nerūd. plieno Balta Sidabrinė Balta Balta

85 x 44,6 x 62 85 x 44,6 x 62 85 x 44,6 x 62 85 x 44,6 x 62 85 x 44,6 x 62
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Modelis ESF2450S ESF2450W

Talpa 6 6

Programų skaičius 4 4

Temperatūrų skaičius 3 3

Energijos sąnaudos (kWh) 0,63 0,63

Vandens sąnaudos (l) 7 7

Energijos klasė A A

Plovimo klasė A A

Džiovinimo klasė B B

„FlexiSpray“ sistema

Satelitinis purkštukas

„RealLife FleixLift“ krepšiai

„Auto-off“ režimas

„Multitab“ funkcija

Nedidelis įrankių krepšelis

Minkštos stiklinių atramėlės

Vidaus apšvietimas

Energijos taupymo funkcija + +

Pusinė įkrova

Ekranas LED 3 skaitmenų LED 3 skaitmenų

Likusio laiko indikatorius + +

Atidėta pradžia + +

Skalavimo skysčio LED lemputė + +

Druskos LED lemputė + +

„Aqua Control“ sistema

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija + +

„Sensor Control“ sistema

AUTO programa (45 °C-70 °C) + +

Intensyvi 70 °C + +

30 min. 60 °C

BIO 50 °C su pirminiu skalavimu + +

Skalavimas ir laukimas

1 valanda

Įprasta 65 °C

Lėkščių  pašildymas

Stiklas 45 °C

Greita 50 °C + +

Spalva Sidabrinė Balta

Matmenys (A x P x G), cm 44,7 x 54,5 x 48 44,7 x 54,5 x 48
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Apsilankykite mūsų tinklalapyje! 
www.electrolux.lt

  Čia rasite detalią techninę informaciją apie mūsų gaminius, efektyvaus naudojimosi prietaisais 
nuorodas.  

   Taip pat galėsite atsisiųsti naujausius katalogus ir bukletus.

  Pametėte naudojimosi instrukciją? Ieškokite „Naudojimo instrukcijos“ paieškos puslapyje. Be 
to, mūsų tinklalapyje rasite informaciją apie garantinį aptarnavimą ir paslaugas.  

 Prekybos vietų paieškos sistema padės surasti artimiausią „Electrolux“ prietaisų   

 parduotuvę. 

Vietinis tinklalapis:



UAB „Electrolux“

Ozo g. 10A

LT-08200 Vilnius

Tel. (8-5) 278 06 09

Faks. (8-5) 278 06 05

www.electrolux.lt

Ne visi šiame leidinyje pristatomi modeliai yra parduodami 
Lietuvoje.

Gali pasitaikyti duomenų ir teksto klaidų. Kadangi prietaisai 
nuolat tobulinami, galimi neesminiai prietaisų parametrų bei 
ypatybių pakeitimai.

Apgalvotas novatoriškas dizainas

Ar prisimenate, kada paskutinį kartą išvynioję dovaną sušukote: „O! Iš kur Jūs 

sužinojote? Kaip tik tokio daikto norėjau...“? Šitokio jausmo ir siekia „Electrolux“ 

dizaineriai, kurdami tiems, kurie renkasi ar naudoja mūsų gaminius. Šiam tikslui 

skiriame savo laiką, žinias ir nuolat mąstome, kokius prietaisus sukurti, kad 

pirkėjai rastų tai, ko iš tiesų nori ir ieško.

Taip rūpinantis ir pasitelkiant įžvalgą gimsta žmonėms reikalingos naujovės. 

Šių naujųjų gaminių dizainas ne tik patrauklus, bet ir naudingas vartotojui: 

dėl apgalvoto dizaino prietaisai tampa lengviau naudojami. Savo užduotis 

mes atliekame su džiaugsmu, siekdami išlaisvinti klientus, kad jie pajustų XXI 

amžiaus prabangą. Mūsų tikslas - sukurti lengvumo pojūtį kasdienio gyvenimo 

srityse, kuris būtų pasiekiamas kuo daugiau žmonių visame pasaulyje.

Electrolux. Thinking of you.

Patirkite tai, ką mes mąstome: www.electrolux.com

Leidinys parengtas remiantis naujausia „Electrolux“ informacija. 

Jei pastebėsime netikslumų arba klaidų gaminių specifikacijose ir 

aprašymuose, jas ištaisysime interneto puslapyje www.electrolux.lt, 

kurį nuolat atnaujiname.
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