
EW6F348WC 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

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.

Jemnosť vďaka starostlivosti o každé vlákno

Funkcia SoftPlus zaistí dôkladné namočenie a
rovnomernú distribúciu aviváže ku každému vláknu.
Bielizeň tak zostane jemná, voňavá a svieža dlhší čas.

Ďalšie benefity
Para prispieva k úplnému odstráneniu baktérií z odevov.•

Môžete sa spoľahnúť, že každý cyklus sa dokáže presne prispôsobiť vašim
potrebám a zabezpečí efektívnu prevádzku spotrebiča. Ušetríte čas aj

•

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

•

Špecifikácia

Náplň bielizne: 8 kg•
Maximálna rýchlosť odstreďovania:
1400 ot./min

•

Program Ručné pranie na pranie
bielizne, ktorá si vyžaduje ručné pranie

•

Jemný program Hodváb navrhnutý
špeciálne pre hodváb

•

Pracie programy: zap/vyp, Eco 40-60,
bavlna, syntetika, jemná bielizeň, Rapid
14min, plákanie,
odstredenie/vypustenie, Anti Allergy
Vapour, Duvet, hodváb, vlna/ručné
pranie, šport, športová bielizeň,
džínsovina

•

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

•

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

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba ovládacieho panela : biela•
Farba : biela•
Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min) : 1400•
Materiál nádrže : carboran•
Technológia prania : Eco ventil•
Funkcie : Temp Selection, nastavenie rýchlosti odstreďovania,
predpranie, Stain, extra plákanie, Soft Plus, Easy Iron, Delay,
Time Manager, štart/pauza

•

Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno•
Plniaci otvor : D White M•
Energetická trieda : B•
Spotreba energie v kWh na cyklus, na základe programu eco 40-
60. : 0.544

•

Energia : Energia•
Značka : Electrolux•
Model : EW6F348WC•
Inštalácia : Voľne stojaci spotrebič•
Kapacita prania (kg) : 8•
Účinnosť prania : A•
Príkon (W) : 2200•
Energy cons. Std. Cotton 40°C, half load (kWh) : 0•
Čas prania - bavlna 40°C : 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) : 52•
Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 850•
Šírka (mm) : 600•
Hĺbka (mm) : 547•
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.) : 576•
Čistá hmotnosť (kg) : 69.5•
Výška balenia (mm) : 900•
Šírka balenia (mm) : 640•
Hĺbka balenia (mm) : 626•

Popis výrobku


