
Každodenné pranie s jemnou silou pary
Náš antialergický program kombinuje vlhkú paru a vysokú účinnosť prania a 
zabezpečuje úplné odstránenie baktérií z odevov.

MixCare 69min program – šetrič času pri praní zmiešaných odevov
Program MixCare 69min vyvažuje čas a spotrebu energie pri praní do 5 kg 
mierne až normálne znečistenej bielizne. Čistí vaše zmiešané odevy pri teplote 
30 °C a umožňuje efektívne pranie len za 69 minút. Perfektné pre pranie 
počas týždňa.

Svieže oblečenie s nižšou spotrebou vody, 
možnosť pridať vôňu, aby vaše oblečenie voňalo
Užívajte si pocit práve vypranej bielizne iba so 
zlomkom množstva vody. Osviežením vášho 
obľúbeného oblečenia parou môžete ušetriť vyše 40 l 
vody na cyklus, čo vám pomôže predĺžiť životnosť 
odevov. A pre extra porciu sviežosti stačí pridať arómu.

Hladký vzor bubna Care je k vašim tkaninám ešte 
šetrnejší*
Bubon Care má vylepšený vzor v podobe vankúša, aby 
sa odevy po ňom jemne kĺzali. Vyvýšený vzor vytvára 
tenký vodný film, ktorý zakrýva otvory počas umývania. 
Doprajte svojim látkam ešte jemnejší zážitok z prania.

Jemnejšia bielizeň vďaka pare
Technológia SteamCare umožňuje ukončiť každý 
cyklus s dávkou pary v záujme zníženia pokrčenia až o 
jednu tretinu. Dosiahnete tak hladkú a jemnú bielizeň 
bez nutnosti žehlenia.

Upravený vzhľad vždy po ruke
S inovatívnou technológiou SteamCare môžete v práčke Electrolux 
PerfectCare 700 ukončiť každé pranie dávkou pary, ktorá redukuje pokrčenie 
až o tretinu. Dosiahnete tak hladkú bielizeň bez výrazného pokrčenia.

Špecifikácie a benefity

• Náplň bielizne: 8 kg
• Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1400 ot./min
• Pracie programy: zap/vyp, Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, 
vlna, Duvet, odstredenie/vypustenie, plákanie, Steam FreshScent, Steam 
Cashmere, šport, Anti Allergy Vapour, Rapid 14min, MixCare 69min
• Kontrola vyváženia náplne v bubne
• Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje sa množstvu náplne
• Protipenový systém
• 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) 1400

Materiál nádrže carboran
Technológia prania Eco ventil

Funkcie

Temp Selection, nastavenie rýchlosti 
odstreďovania, predpranie, Stain, 

extra plákanie, Soft Plus, Plus Steam, 
Delay, Time Manager, štart/pauza

Fuzzy Logic - množstevná automatika Áno
Plniaci otvor D Grey M
Energetická trieda A
Spotreba energie v kWh na cyklus, na
základe programu eco 40-60. 0.471

Energia Energia
Značka Electrolux
Model EW7F348ASC
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) 74.5
Výška balenia (mm) 900
Šírka balenia (mm) 640
Hĺbka balenia (mm) 626
Ostatné Ostatné
Farba Biela
Čiarový kód EAN 7332543798759
Kód produktu 914 920 707

Technická špecifikácia
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