
EW6F429BC Předem plněné pračky

Oblečení na každý den vyprané s péčí

Technologie SensiCare v pračce Electrolux PerfectCare 600 nastaví pro
každou várku prádla automaticky čas, spotřebu vody a elektrické energie. Tím
zajišťuje, že se žádný oděv nebude prát příliš dlouho. Proto v ní vyperete i malé
množství oblečení.

Péče na míru a v kratším čase

Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální náplni, aby zabránil
zbytečně dlouhému praní oblečení. Oděvy si zachovají svůj vzhled a hebkost.

Jemnost díky péči o každé vlákno

Funkce SoftPlus zajistí rovnoměrné namočení oděvů. Aviváž se proto dostane
k prádlu, oděvy jsou optimálně připraveny na důkladnou a rovnoměrnou
distribuci. Zajišťuje tak, aby se aviváž dostala ke každému vláknu a aby každý
kus prádla v bubnu zůstal jemný, voňavý a svěží po delší dobu.

Další benefity
Pára v kombinaci s vysoce účinným pracím programem umožňuje odstranění
bakterií a alergenů z oděvů.

•

Vychutnejte si efektivitu každého pracího cyklu, který se vždy přizpůsobí
vašim plánům. Ušetříte tak energii i čas.

•

Zajistěte stálou čistotu vaší pračky se speciálním programem pro čištění
pračky.

•

Specifikace

Náplň prádla: 9 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1200
ot./min.

•

Program pro hedvábí•
Prací programy: vyp / zap , bavlna ,
bavlna ekonomický , syntetické , jemné
, rychlý , máchání ,
odstředění/vypouštění , antialergický,
peřiny, hedvábí , vlna plus , sportovní,
New Outdoor, džínovina

•

Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Technologie Fuzzy Logic, reaguje na
množství náplně

•

Funkce odložený start•
Protipěnový systém•
Invertorový motor, 10 let záruka•
Dětský bezpečnostní zámek•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Ochrana proti vytopení•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 9•
Energetická třída : A+++ -20%•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1200•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 173,0•
Roční spotřeba vody (l) : 10390•
Rozměry (mm) : 850x600x630•
Barva : Bílá•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Ovládání : středně velký LED•
Prací programy : vyp / zap , bavlna , bavlna ekonomický ,
syntetické , jemné , rychlý , máchání , odstředění/vypouštění ,
antialergický, peřiny, hedvábí , vlna plus , sportovní, New
Outdoor, džínovina

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.95•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.64•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 248•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 209•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 53•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 43•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,30•
Objem bubnu (l) : 68•
Typ motoru : Invertor motor•
Hlučnost při praní dB(A) : 53•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 75•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 53•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Funkce : výběr teploty, výběr otáček, předpírka, extra máchání,
Soft Plus, zpožděný start, Time Manager, start/pauza

•

Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky•
Délka kabelu (m) : 1.8•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 130•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 145•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Typ plnícího otvoru : D Dark Grey L•

Popis výrobku


