
Meňte nastavenia pomocou intuitívneho dotykového ovládania 
Vychutnajte si intuitívne ovládanie práčky pomocou našich dotykových 
ovládacích prvkov. Ľahko spravujte nastavenia a spustite umývanie riadu 
jediným stlačením tlačidla. 

Získajte viac voľnosti s funkciou posunutého štartu
Neplánujte si deň podľa špinavej bielizne. S funkciou 
posunutého štartu môžete odložiť spustenie cyklu, 
takže program skončí vtedy, keď sa vám to bude hodiť.

Najšetrnejšie zaobchádzanie – potvrdené 
certifikátom Woolmark Blue 
Certifikát Woolmark Blue (predtým známy ako 
Woolmark Gold) zaručuje, že táto práčka vyperie 
vlnené odevy s maximálnou starostlivosťou.

Veľké aj malé náplne
Táto práčka s funkciou AutoSense vám poskytne 
potrebnú flexibilitu. Má extra veľký bubon, aby ste mohli 
oprať hromadu bielizne naraz, a pri menších náplniach 
automaticky upravuje čas, spotrebu vody a energie.

Rýchlejšie pranie bez kompromisov
Práčka TimeCare ponúka niekoľko krátkych cyklov, ktoré sú ideálne na 
každodenné pranie, malé dávky a rušné dni. A funkcia rýchleho režimu vám 
umožní automaticky skrátiť ľubovoľný zvolený cyklus o 50 %, čo umožňuje 
krátke prania a vynikajúce výsledky bez kompromisov.

Špecifikácie a benefity

• Práčka s vrchným plnením
• Množstvo bielizne: 6 kg
• Maximálne otáčky: 1000 ot./min.
• Jemný program Hodváb navrhnutý špeciálne pre hodváb
• Pracie programy: Rapid 30min, Rapid 14min, odstredenie, odčerpanie, 
plákanie, protialergický, Duvet, šport, Wool\Silk, zap/vyp, Eco 40-60, bavlna, 
syntetika, jemná bielizeň, Express Care
• Automatické umiestnenie bubna do správnej polohy na konci programu 
• Nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné nožičky
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba ovládacieho panela biela
Farba biela
Max. rýchlosť pri odstreďovanie 
(ot./min) 1000

Materiál nádrže carboran
Technológia prania Eco ventil

Funkcie

Temp Selection, nastavenie rýchlosti 
odstreďovania, predpranie, rýchly, 

posunutý štart, extra plákanie, 
štart/pauza

Plniaci otvor Carboran no soft opening
Energia Energia
Značka Electrolux
Model EW2TN5061FC
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Kapacita prania (kg) 6
Účinnosť prania A
Príkon (W) 2200
Energy cons. Std. Cotton 40°C, half 
load (kWh) 0

Progr. time Std. Cotton 40°C, half load 
(min) 0

Energia (kWh) - Čas (min) Bavlna 
60°C 0 - 0

Energia (kWh) - Čas (min) Bavlna 
60°C, polovičná náplň 0 - 0

Energia (kWh) - Čas (min) Bavlna 
40°C, polovičná náplň 0 - 0

Spotreba vody (l) 40
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 890
Šírka (mm) 397
Hĺbka (mm) 599
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, 
dosky ap.) 599

Čistá hmotnosť (kg) 56
Výška balenia (mm) 965
Šírka balenia (mm) 435
Hĺbka balenia (mm) 690
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543849468
Kód produktu 913 138 616
Farba Biela
Farba White
Energetická trieda D
Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 3:17
Trieda účinnosti odstreďovania C
Trieda emisií hluku šíreného 
vzduchom B

Technická špecifikácia

Pračka s vrchným plnením

EW2TN5061FC

https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/fcd65f28-7fae-41e4-9a71-2dce8177227a/E4RM3Q/c440a926-10fb-4cb5-81f5-1e521aa3fbf6/ORIGINAL/c440a926-10fb-4cb5-81f5-1e521aa3fbf6.pdf

