
EW7W368SI Pračka so sušičkou s predným plnením

Pranie a sušenie v jednom programe

Zabudovateľná práčka so sušičkou PerfectCare 700 s
tichou prevádzkou sa bez problémov začlení medzi
ostatné spotrebiče a poskytne vám komplexnú
starostlivosť o bielizeň vrátane prania a sušenia. Je
vybavená technológiou DualCare, ktorá zisťuje typ

Ideálny prací program vďaka technológii DualCare

Naša technológia DualCare automaticky upravuje
programy podľa typu tkanín a hmotnosti náplne.
Starostlivosť o bielizeň prebieha pri najvhodnejšej
teplote a s optimalizovaným pohybom bubna.
K dispozícii máte programy prania a následného

Osvieženie bielizne s technológiou SteamCare

Programy SteamCare osviežia oblečenie pomocou
pary, zmierňujú pokrčenie a záhyby a minimalizujú
nutnosť žehlenia. Odevy si tak zachovajú svoj tvar
a štruktúru dlhší čas. Funkcia FreshScent navyše
pridáva k pare jemnú vôňu a umožňuje vám oblečenie

Ďalšie benefity
S 60-minutovým Non-Stop programom je oblečenie už za hodinu pripravené
na nosenie.

•

Vďaka technológii SensiCare práčka pre každú dávku bielizne automaticky
upraví čas, spotrebu vody a elektrickej energie.

•

Tichá práčka sa postará o to, aby vás doma nerušila.•

Špecifikácia

Práčka so sušičkou pre plne
integrovateľnú inštaláciu

•

Max. množstvo bielizne pri praní: 8 kg•
Maximálne otáčky: 1600 ot./min.•
Kondenzačná sušička: vlhkosť
kondenzuje do zásobníka na vodu, nie
je potrebné vypúšťať vzduch ani paru

•

Max. množstvo bielizne pri sušení: 4 kg•
Funkcia Posunutý štart•
Program na vlnu umožňuje pranie vlny
v práčke

•

Programy: zap/vyp, bavlna, bavlna
úsporný, syntetika, jemná bielizeň, vlna
plus, FreshScent Steam,
odstredenie/vypustenie, plákanie
(otáčky), Machine Clean, protialergický,
SportWear, športová bielizeň, Denim,
One GO 1h 1kg

•

Systém proti penivosti•
Kontrola rozloženia bielizne v bubne•
Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky•
Ochrana proti vytopeniu•
Rozmery: 819 x 596 x 540 mm•

Technická špecifikácia

Technológia sušenia : Kondenzačná•
Energetická trieda : A•
Kapacita prania (kg) : 8•
Kapacita sušičky (kg) : 4•
Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min) : 1600•
Užívateľské rozhranie : Medium LED•
Ročná spotreba energie : 1060•
Water consumption Annual (l) : 23000•
Objem bubna : 52•
Zvyšková vlhkosť (%) : 44•
Typ motora : ÖKOInvertor•
Hlučnosť pri praní podľa IEC 704-3 (dB(A)) : 46•
Hlučnosť pri odstreďovaní podľa IEC 704-3 (dB(A)) : 70•
Hlučnosť sušenia podľa IEC 704-3 (dB(A)) : 52•
Woolmark : Modrý•
Inštalácia : Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka•
Rozmery VxŠxH (mm) : 819x596x540•
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.) : 544•
Kolieska a nožičky : 4 nastaviteľné nožičky•
Dĺžka kábla (m) : 1.5•
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) : 150•
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) : 145•
Plniaci otvor : BI Dark Silver•
Príkon (W) : 2000•
Napätie (V) : 230•
Požadované istenie (A) : 10•
Zoznam programov : zap/vyp, bavlna, bavlna úsporný, syntetika,
jemná bielizeň, vlna plus, FreshScent Steam,
odstredenie/vypustenie, plákanie (otáčky), Machine Clean,
protialergický, SportWear, športová bielizeň, Denim, One GO 1h
1kg

•

Čiarový kód EAN : 7332543635801•

Popis výrobku
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