
Prací cyklus s certifikátom Woolmark Blue
Práčke s certifikátom Woolmark Blue môžete pokojne zveriť svoje vlnené 
oblečenie. Perie jemne a šetrne, podobne ako pri ručnom praní. Oblečenie si 
zachováva tvar a hebkosť, čo znamená, že obľúbené vlnené kúsky vám 
vydržia oveľa dlhšie.

Svieža bielizeň s antialergickým programom
Náš vysoko výkonný antialergický program odstraňuje z bielizne dráždivé 
látky, pričom kombinuje účinný prací cyklus a parnú fázu, aby jemne a 
dôkladne očistil a ošetril každé vlákno.

Svieža bielizeň so SoftPlus
Vďaka funkcii SoftPlus je vypraná bielizeň na dotyk mäkká a jemná a dlhšie 
sviežo vonia. Oblečenie sa pred posledným plákaním namočí, aby sa aviváž 
rovnomerne rozložila v celej náplni a správne ošetrila každý kus odevu.

Šetrite energiu s Eco TimeManagerom
Perte úsporne, efektívne a ekologicky s funkciou Eco 
TimeManager. Prispôsobte si trvanie pracieho 
programu, ako vám to vyhovuje, a súčasne šetrite vodu 
aj energiu. To všetko pri vynikajúcej účinnosti prania. 
Môžete sa spoľahnúť, že bielizeň bude vypraná jemne 
a dôkladne.

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

• Práčka s vrchným plnením
• Množstvo bielizne: 6 kg
• Maximálne otáčky: 1200 ot./min.
• Veľký LCD displej
• 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, detská 
bielizeň, hodváb, vlna, šport, športová bielizeň, džínsovina
• Nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné nožičky
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Dĺžka cyklu, program Eco 40-60 3:17
Trieda emisií hluku šíreného 
vzduchom C

Trieda účinnosti odstreďovania B
Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom (dB (A) re 1pW) 78

Energetická trieda D
Max. rýchlosť odstreďovania (ot./min.) 1151
Kapacita prania (kg) 6
Rozmery (mm) 890x400x600
Farba Biela
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Typ displeja Stredne veľký LCD displej

Zoznam programov

zap/vyp, Eco 40-60, bavlna, syntetika, 
jemná bielizeň, Rapid 14min, plákanie, 

odstredenie/vypustenie, Anti Allergy 
Vapour, detská bielizeň, hodváb, vlna, 

šport, športová bielizeň, džínsovina

Funkcie

Temp Selection, nastavenie rýchlosti 
odstreďovania, predpranie, extra 
plákanie, Soft Plus, Delay, Time 

Manager, štart/pauza
Objem bubna 42

Typ motora Universal
Woolmark Modrý
Kolieska a nožičky 2 nastaviteľné a 2 pevné nožičky
Dľžka prívodného kábla (m) 1.65
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) 130
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) 142
Príkon (W) 2200
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 10 A
Frekvencia 50
Čiarový kód EAN 7332543799725
Panel languages angličtina, symboly

Technická špecifikácia
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