
EW8W261B Předem plněná pračka se sušičkou

Péče o oděvy v rámci jednoho programu jim zajistí dlouhotrvající typický
vzhled
Naše pračka se sušičkou PerfectCare 800 poskytuje vašemu oblečení
vynikající péči v rámci jednoho programu až po usušení. Systém UltraCare
předmíchá prací prostředky a aviváž ve vodě, než je nadávkuje do bubnu. Ty
se tak dostanou ke každému vláknu a ochrání ho a všechny vaše tkaniny díky
tomu budou mít delší životnost.

Systém UltraCare - řešení pro oblečení, které má dlouhou životnost

Náš jedinečný systém UltraCare předmíchá prací prostředky a aviváž ve vodě,
než je nadávkuje do bubnu. Ty se tak dostanou ke každému vláknu a ochrání
ho a tkaniny budou zároveň důkladněji vyprané. Vaše prádlo díky tomu bude
déle vypadat a působit skvěle.

Systém DualCare - ideální nastavení pro vaše prádlo

Náš systém DualCare automaticky upraví programy podle typu tkaniny a
hmotnosti náplně. Péče o prádlo díky tomu probíhá při nejvhodnější teplotě a s
optimalizovaným pohybem bubnu. Praní s následným sušením v rámci jednoho
plynulého procesu. Každý kus prádla si tak uchová svůj vzhled, pocit z nošení i
kvalitu po delší dobu.

Další benefity
Systém SteamCare eliminuje u oblečení přehyby a program FreshScent
prádlo osvěží.

•

Náš systém SensiCare upravuje délku každého programu podle velikosti
náplně.

•

Pomocí programu Non-stop 60 minut vyperete a usušíte malé náplně prádla
za pouhou hodinu v rámci mimořádně rychlého a účinného cyklu.

•

Specifikace

Volně stojící pračka se sušičkou•
Maximální náplň praní (kg): 10•
Maximální rychlost odstřeďování
(ot./min): 1600

•

Kondenzační sušička - vlhkost se sráží
do nádrže

•

Kapacita sušení (kg): 6•
Funkce odložený start•
Speciální programy pro ruční praní a
vlnu

•

Druhy programů: vyp / zap , bavlna ,
bavlna ekonomický , syntetické , jemné
, vlna , osvěžující pára,
odstředění/vypouštění , máchání ,
Machine Clean, SportWear, sportovní,
džínovina, One GO 4h 5kg, One GO 1h
1kg

•

Protipěnový systém•
Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Ochrana proti vytopení•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850
x 600 x 631

•

Technické specifikace

Způsob sušení : Kondenzační•
Energetická třída : A•
Kapacita praní (kg) : 10•
Kapacita sušičky (kg) : 6•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1600•
Ovládání : Velký LED displej•
Odhadovaná roční spotřeba praní a sušení (kWh) : 1340•
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l) : 23000•
Objem bubnu (l) : 69•
Zbytková vlhkost (%) : 44•
Typ motoru : ÖKOInvertor•
Hlučnost při praní dB(A) : 51•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 77•
Hlučnost při sušení dB(A) : 60•
Woolmark : Modrý•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 850x600x631•
Hloubka (mm) s přesahy (vč. dvířek, desky ap.) : 660•
Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky•
Délka kabelu (m) : 1.8•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 150•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 140•
Typ plnícího otvoru : D Black Full Cap•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Prací programy : vyp / zap , bavlna , bavlna ekonomický ,
syntetické , jemné , vlna , osvěžující pára, odstředění/vypouštění
, máchání , Machine Clean, SportWear, sportovní, džínovina,
One GO 4h 5kg, One GO 1h 1kg

•

EAN kód produktu : 7332543612017•
Produktové číslo pro partnery : All Open•

Popis výrobku
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