
EW6T4262IC Pračka s vrchným plnením

Oblečenie na každý deň jemne vyprané

Technológia SensiCare v práčke Electrolux
PerfectCare 600 upravuje dĺžku cyklu a spotrebu vody
a elektrickej energie pre každú várku bielizne.
Programy sú úsporné aj pri malých náplniach a žiadne
oblečenie sa nebude prať zbytočne dlho. Vďaka štíhlej

Individuálna starostlivosť a kratšie cykly

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

Svieža bielizeň so SoftPlus

Vďaka funkcii SoftPlus je vypraná bielizeň na dotyk mäkká a jemná a dlhšie
sviežo vonia. Oblečenie sa pred posledným plákaním namočí, aby sa aviváž
rovnomerne rozložila v celej náplni a správne ošetrila každý kus odevu.

Ďalšie benefity
Funkcia Eco TimeManager prispôsobuje programy tak, aby boli čo
najúspornejšie.

•

Perfektne vypraná a naparená bielizeň s antialergickým programom.•

Náš systém jemného otvárania uľahčuje obsluhu práčky a manipuláciu s
bielizňou.

•

Špecifikácia

Práčka s vrchným plnením•
Množstvo bielizne: 6 kg•
Maximálne otáčky: 1200 ot./min.•
LCD displej•
Jemný program Hodváb navrhnutý
špeciálne pre hodváb

•

Pracie programy: zap/vyp, bavlna,
Cotton ECO, syntetika, jemná bielizeň,
Rapid 14min, plákanie,
odstredenie/vypustenie, protialergický,
detská bielizeň, hodváb, vlna, šport,
športová bielizeň, Denim

•

Možnosť posunutia štartu•
Jemné otváranie bubna•
Automatické umiestnenie bubna do
správnej polohy na konci programu

•

Kontrola rovnomerného rozloženia
náplne

•

Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje
sa množstvu náplne

•

Nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
nožičky

•

Invertorový motor pre zvýšený výkon a
veľmi tichý chod

•

Technická špecifikácia

Kapacita prania (kg) : 6•
Energetická trieda : A+++•
Učinnosť odstreďovania : B•
Maximálna rychlosť odstreďovania (rpm) : 1200•
Ročná spotreba energie (kWh) : 137,0•
Ročná spotreba vody (l) : 9490•
Rozmery VxŠxH (mm) : 890x400x600•
Farba : biela•
Inštalácia : Voľne stojací spotrebič•
Užívateľské rozhranie : Stredne veľký LCD displej•
Zoznam programov : zap/vyp, bavlna, Cotton ECO, syntetika,
jemná bielizeň, Rapid 14min, plákanie, odstredenie/vypustenie,
protialergický, detská bielizeň, hodváb, vlna, šport, športová
bielizeň, Denim

•

Funkcie : výber teploty, nastavenie rýchlosti odstreďovania,
predpranie, extra plákanie, Soft Plus, posunutý štart, Time
Manager, štart/pauza

•

Spotreba energie - bavlna 60°C : 0.78•
Energy cons. Std. Cotton 60°C, half load (kWh) : 0.5•
Čas prania - bavlna 60°C (min.) : 240•
Progr. time Std. Cotton 60°C, half load (min) : 185•
Spotreba vody - pranie 5,5 kg bavlny pri 60°C (l) : 46•
Standard Cotton, 60°C, half load (Water, l) : 32•
Objem bubna : 42•
Typ motora : Invertor•
Hlučnosť pri praní (db) : 51•
Hlučnosť pri odstreďovanie (db) : 77•
Vlhkost po max. odstreďovaní (%) : 53•
Woolmark : Modrý•
Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno•
Kolieska a nožičky : 2 nastaviteľné a 2 pevné nožičky•
Dĺžka kábla (m) : 1,61•
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) : 130•
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) : 142•
Príkon (W) : 2200•
Napätie (V) : 230•
Požadované istenie (A) : 10•

Popis výrobku


