
Nastavte cyklus podle svého plánu – ne naopak
Ujistěte se, že se praní prádla vejde do vašeho rozvrhu. Díky řízení času 
můžete nastavit cyklus tak, aby prádlo bylo připravené přesně tehdy, kdy to 
požadujete.

Jakoukoli náplň umyjete a usušíte do hodiny
60minutový prací a sušicí program DualCare™ se skvěle hodí k praní prádla 
po práci – nebo kdykoliv máte naspěch. Zajišťuje skvělé výsledky během 
pouhé hodiny, čímž šetří váš čas a zajišťuje nejlepší spotřebu energie.

Objevte přednosti páry
Profesionální prádelny spoléhají na páru k uvolnění 
vláken a odstranění pomačkání. Naše parní programy 
vám nabízí stejné odstraňování pachů a usnadnění 
žehlení u vás doma. Vynaložíte tak na prádlo méně 
času a energie. 

Technologie, která se přizpůsobí každému cyklu
Vložte prádlo do bubnu a zbytek nechte na DualCare™. 
Technologie OptiSense automaticky zjistí velikost 
každé náplně a vypočítá spotřebu vody a délku 
programu. Proto, ať perete cokoliv, vždy získáte tu 
nejlepší péči o tkaniny. 

Šetrné programy a nižší teploty sušení
Systém DualCare™ vám u této pračky umožňuje vyprat 
a usušit všechny jemné kusy oblečení, včetně kusů 
určených pouze pro praní v ruce. Šetrné programy a 
nižší teploty sušení zaručují, že rozdíl nejen uvidíte, ale 
také pocítíte. 

Dvojitá péče, polovina místa
Pračka se sušičkou Electrolux DualCare™ vám umožňuje vyprat a usušit 
všechno prádlo najednou. S programy pro každý druh tkaniny, včetně vlny a 
jemného prádla, můžete sebevědomě prát a sušit oblíbené oblečení znovu a 
znovu.

Specifikace a benefity

• Volně stojící pračka se sušičkou
• Maximální náplň praní (kg): 8 
• Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1600 
• Kondenzační sušička - vlhkost se sráží do nádrže
• Kapacita sušení (kg): 4 
• Jemný program určený speciálně pro hedvábí s přizpůsobeným 
odstřeďováním
• Speciální programy pro ruční praní a vlnu
• Druhy programů: Eco 40-60, bavlna , 60 min 2 in 1, syntetika, jemné prádlo, 
hedvábí , vlna plus , přikrývka, odstřeď./vypouštění, máchání , vlna suché do 
skříně , Synthetic Drying, bavlna suché do skříně , Steam Refresh\Anticrease 
• Protipěnový systém
• Invertor motor pro zvýšenou účinnost a extrémně tichou práci
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
• Ochrana proti vytopení
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 847 x 597 x 534
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Třída energetické účinnosti E
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:30
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1551
Třída účinnosti odstředění B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 76

Ovládání BF medium
Objem bubnu (l) 52
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Způsob sušení kondenzační

Woolmark Woolmark Blue + WoolCare 
Ariel/Lenor

Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 847x597x557
Maximální hloubka (mm) 557
Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka přívodního kabelu (m) 1.8
Jazyk ovládacího panelu Angličtina/symboly
Délka napouštěcí hadice (cm) 130
Délka vypouštěcí hadice (cm) 140
Typ plnícího otvoru BF XL
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230

Požad. jištění (A) 10

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , 60 min 2 in 1, 
syntetika, jemné prádlo, hedvábí , vlna 
plus , přikrývka, odstřeď./vypouštění, 

máchání , vlna suché do skříně , 
Synthetic Drying, bavlna suché do 
skříně , Steam Refresh\Anticrease

EAN kód produktu 7332543817177

Technická specifikace
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