
EW6F528SC Pračka s predným plnením

Oblečenie na každý deň, starostlivo vyprané

Technológia SensiCare v práčkach Electrolux
PerfectCare 600 automaticky upravuje čas, spotrebu
vody a elektrickej energie pre každú várku bielizne.
Postará sa o to, aby sa žiadny odev nepral príliš dlho.
Prináša tak tie najúspornejšie programy aj pri

Starostlivosť na mieru a v kratšom čase

Technológia SensiCare prispôsobuje program
aktuálnej náplni, aby zabránila zbytočne dlhému
praniu oblečenia. Odevy si zachovajú svoj vzhľad a
hebkosť.

Menej energie, viac času

Funkcia Eco TimeManager umožňuje nastaviť trvanie
pracieho cyklu podľa vašich časových možností.
Ušetríte čas aj energiu, a pritom sa môžete spoľahnúť,
že bude bielizeň perfektne čistá.

Ďalšie benefity
Vďaka praktickej funkcii Posunutý štart môžete pranie spustiť, keď sa vám to
bude hodiť.

•

Extra veľký plniaci otvor práčky zabezpečuje pohodlné vkladanie a vyberanie
bielizne.

•

Špecifikácia

Náplň bielizne: 8 kg•
Maximálna rýchlosť odstreďovania:
1200 ot./min

•

Jemný program Hodváb navrhnutý
špeciálne pre hodváb

•

Pracie programy: zap/vyp, bavlna,
bavlna úsporný, syntetika, jemná
bielizeň, rýchly, plákanie (otáčky),
odstredenie/vypustenie, Sanitize,
periny, hodváb, vlna plus, šport,
športová bielizeň, Denim

•

Kontrola vyváženia náplne v bubne•
LCD digitálny displej•
Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje
sa množstvu náplne

•

Posunutý štart•
Protipenový systém•
Detský bezpečnostný zámok•
Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky•
Ochrana proti vytopeniu•

Technická špecifikácia

Kapacita prania (kg) : 8•
Energetická trieda : A+++•
Učinnosť odstreďovania : B•
Maximálna rychlosť odstreďovania (rpm) : 1200•
Ročná spotreba energie (kWh) : 190,0•
Ročná spotreba vody (l) : 9999•
Rozmery VxŠxH (mm) : 850x600x576•
Farba : biela•
Inštalácia : Voľne stojací spotrebič•
Užívateľské rozhranie : LCD displej•
Zoznam programov : zap/vyp, bavlna, bavlna úsporný, syntetika,
jemná bielizeň, rýchly, plákanie (otáčky), odstredenie/vypustenie,
Sanitize, periny, hodváb, vlna plus, šport, športová bielizeň,
Denim

•

Spotreba energie - bavlna 60°C : 0.96•
Energy cons. Std. Cotton 60°C, half load (kWh) : 0.73•
Čas prania - bavlna 60°C (min.) : 244•
Progr. time Std. Cotton 60°C, half load (min) : 210•
Spotreba vody - pranie 5,5 kg bavlny pri 60°C (l) : 52•
Standard Cotton, 60°C, half load (Water, l) : 40•
Spotreba energie vo vypnutom režime (W) : 0,48•
Objem bubna : 53•
Typ motora : Universal•
Hlučnosť pri praní (db) : 58•
Hlučnosť pri odstreďovanie (db) : 79•
Vlhkost po max. odstreďovaní (%) : 53•
Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno•
Funkcie : zap./vyp., výber teploty, nastavenie rýchlosti
odstreďovania, predpranie, štart/pauza, posunutý štart, úspora
času

•

Kolieska a nožičky : 4 nastaviteľné nožičky•
Dĺžka kábla (m) : 1.8•
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) : 130•
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) : 145•
Príkon (W) : 2200•
Napätie (V) : 230•
Požadované istenie (A) : 10•

Popis výrobku
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