
EW7F447WI Předem plněné pračky

Upravený vzhled vždy po ruce

Tichá vestavná pračka Electrolux PerfectCare 700 se
snadno začlení mezi jiné spotřebiče a zajišťuje
dokonalé výsledky praní. Technologie SteamCare
ukončí každé praní šetrnou dávkou páry, která
redukuje pomačkání až o třetinu.

Dokonalé výsledky díky technologii SteamCare

Naše technologie SteamCare ukončí každé praní šetrnou dávkou páry, která
redukuje pomačkání až o třetinu. Dosáhnete tak hladšího povrchu bez
působení horka při běžném žehlení.

Systém SensiCare šetrně pečuje o vaše
každodenní prádlo
Snímače během první minuty upraví nastavení
programu podle velikosti náplně s cílem uspořit čas,
energii i vodu. Znamená to, že dokonce i ta nejmenší
náplň se nebude prát zbytečně dlouho a prádlo si tak
zachová svůj vzhled.

Další benefity
Díky funkci SoftPlus pračka pečuje o každé vlákno•

Přízpusobte praní díky funkci TimeManager® vašemu časovému rozvrhu•

Váš domov zůstane díky tiché pračce klidným místem•

Specifikace

Pračka pro plně integrovanou instalaci
v kuchyni

•

Náplň prádla: 7 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1400
ot./min.

•

Program pro hedvábí•
Prací programy: vyp / zap , bavlna ,
bavlna ekonomický , syntetické , jemné
, antialergický , osvěžující pára,
odstředění/vypouštění , máchání ,
peřiny, 14 min wash, sportovní,
sportovní, džínovina, vlna/hedvábí

•

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

•

Funkce odložený start•
Protipěnový systém•
Dětský bezpečnostní zámek•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Ochrana proti vytopení•
Vybavení proti přetečení se sensorem
AquaControl

•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 7•
Energetická třída : A+++•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1400•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 174,0•
Roční spotřeba vody (l) : 10499•
Rozměry (mm) : 819x596x553•
Barva : Bílá•
Instalace : Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)•
Ovládání : Malý LED displej•
Prací programy : vyp / zap , bavlna , bavlna ekonomický ,
syntetické , jemné , antialergický , osvěžující pára,
odstředění/vypouštění , máchání , peřiny, 14 min wash,
sportovní, sportovní, džínovina, vlna/hedvábí

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.93•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.7•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 250•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 205•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 52•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 41•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,48•
Objem bubnu (l) : 52•
Typ motoru : Univerzální•
Hlučnost při praní dB(A) : 54•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 72•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 52•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Funkce : výběr teploty, výběr otáček, předpírka, Soft Plus, Plus
steam, zpožděný start, Time Manager, start/pauza

•

Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 130•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 145•
Příkon (W) : 2000•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Typ plnícího otvoru : BI White•

Popis výrobku
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