
Vynikajúca starostlivosť, kompaktné rozmery
S kompaktnou práčkou Electrolux si odevy zachovajú svoj vzhľad. Vďaka 
menším rozmerom sa zmestí do priestorov, ktoré by pre štandardné 
spotrebiče boli príliš malé, účinnosť prania však zostáva vynikajúca.

Vyperte svoje obľúbené oblečenie za krátkych 20 
minút
Vďaka tejto práčke už nezažijete krízu s oblečením a 
svoje obľúbené kúsky môžete nosiť tak často, ako 
chcete. Krátky program vyperie mierne znečistenú 
bielizeň už za 20 minút.

Bielizeň bude pripravená presne vtedy, keď sa vám 
to hodí
Funkcia Posunutý štart slúži na posunutie spustenia 
pracieho cyklu tak, aby bola bielizeň vypraná presne 
vtedy, keď potrebujete.

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 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 konštrukcii sa zmestí aj do menších domácností.

Špecifikácie a benefity

• Náplň bielizne: 6 kg
• Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1200 ot./min
• Jemný program Hodváb navrhnutý špeciálne pre hodváb
• Pracie programy: Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, Rapid 14min, 
plákanie, odstredenie/vypustenie, Anti Allergy Vapour, detská bielizeň, 
hodváb, vlna, šport, športová bielizeň, džínsovina
• Kontrola vyváženia náplne v bubne
• Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje sa množstvu náplne
• Posunutý štart
• 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 ventil

Funkcie

zap./vyp., výber teploty, nastavenie 
rýchlosti odstreďovania, predpranie, 

rýchly, posunutý štart, extra plákanie, 
štart/pauza

Fuzzy Logic - množstevná automatika Áno
Plniaci otvor D White L
Energetická trieda C
Spotreba energie v kWh na cyklus, na
základe programu eco 40-60. 0.557

Energia Energia
Značka Electrolux
Model EW6SN526WC
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Kapacita prania (kg) 6
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

Spotreba vody (l) 47
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 843
Šírka (mm) 595
Hĺbka (mm) 378
Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, 
dosky ap.) 411

Čistá hmotnosť (kg) 57.5
Výška balenia (mm) 880
Šírka balenia (mm) 630
Hĺbka balenia (mm) 475
Ostatné Ostatné
Farba Biela
Čiarový kód EAN 7332543803125
Kód produktu 914 340 537
Farba White
Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 3:10

Technická špecifikácia
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