
Odolný a energeticky úsporný invertorový motor
S invertorovým motorom zakúsite energeticky úsporné pranie po dlhší čas. Je 
navrhnutý tak, aby mal výnimočne dlhú životnosť, nízku spotrebu energie a 
umožňoval efektívne pranie.

Jednoduché vkladanie a vykladanie bielizne
Táto práčka s vysokou kapacitou má mimoriadne veľký otvor, čo výrazne 
uľahčuje vkladanie a vykladanie bielizne, a to dokonca aj objemných kusov, 
ako sú napríklad prikrývky.

S možnosťou TimeSave operiete o 50 % rýchlejšie 
S funkciou TimeSave operiete bielizeň dôkladne a 
rýchlejšie. Stlačením tlačidla skrátite trvanie hlavného 
cyklu práčky až o 50 %. Bavlnená aj syntetická bielizeň 
sa operie rovnako dôkladne len za polovicu času.

Čistá bielizeň, kedykoľvek sa vám to bude hodiť
S funkciou Posunutý štart jednoducho naprogramujete 
začiatok pracieho cyklu tak, aby vyhovoval vášmu 
dennému rozvrhu. Bielizeň bude pripravená vtedy, keď 
sa vám to bude hodiť. Nestratí tak svoju sviežosť ani 
vôňu a vy si môžete užívať skvelé výsledky 
a mimoriadnu flexibilitu.

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.

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 najmenších náplniach.

Špecifikácie a benefity

• Náplň bielizne: 8 kg
• Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min
• Jemný program Hodváb navrhnutý špeciálne pre hodváb
• Pracie programy: športová bielizeň, džínsovina, Eco 40-60, bavlna, 
syntetika, jemná bielizeň, Rapid 14min, plákanie, odstredenie/vypustenie, Anti 
Allergy Vapour, Duvet, hodváb, vlna, šport
• Protipenový systém
• Invertný motor pre zvýšený výkon a extrémne tichý chod
• Detský bezpečnostný zámok
• Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
• Ochrana proti vytopeniu
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba ovládacieho panela biela
Farba biela
Max. rýchlosť pri odstreďovanie 
(ot./min) 1200

Materiál nádrže carboran
Technológia prania Eco flap

Funkcie
zap./vyp., Temp Selection, nastavenie 
rýchlosti odstreďovania, predpranie, 

štart/pauza, Delay, úspora času
Plniaci otvor D White L
Energetická trieda C
Spotreba energie v kWh na cyklus, na
základe programu eco 40-60. 0.625

Energia Energia
Značka Electrolux
Model EW6FN528WC
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Kapacita prania (kg) 8
Účinnosť prania A
Príkon (W) 2000
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

Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 847
Šírka (mm) 596
Hĺbka (mm) 547
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, 
dosky ap.) 576

Čistá hmotnosť (kg) 64.5
Výška balenia (mm) 900
Šírka balenia (mm) 640
Hĺbka balenia (mm) 626
Ostatné Ostatné
Farba Biela
Čiarový kód EAN 7332543972531
Kód produktu 914 917 639
Farba White
Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 3:25
Trieda účinnosti odstreďovania B

Technická špecifikácia

Pračka s predným plnením

EW6FN528WC

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBWM180DE0000F.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/asset/a72c79ad-3046-4f58-823a-8973d532eafa/H9A2ER/3f6ca4ca-da78-4668-93a0-c8917182d5b6/ORIGINAL/3f6ca4ca-da78-4668-93a0-c8917182d5b6.pdf

