
EW6T14262 Vrchem plněná pračka

Oblečení na každý den vyprané s péčí

Technologie SensiCare v pračce Electrolux
PerfectCare 600 automaticky nastaví délku praní,
spotřebu vody a elektrické energie pro každou várku
zvlášť. Programy jsou úsporné i pro malé náplně a
žádný oděv se nebude prát zbytečně dlouho. Díky

Péče na míru v kratším čase

Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální
náplni, aby zabránila zbytečně dlouhému praní. Oděvy
si tak déle zachovají svůj vzhled a hebkost.

SoftPlus pro svěží prádlo

Díky funkci SoftPlus je vyprané prádlo měkké a jemné na dotek a déle svěže
voní. Oblečení se před posledním mácháním namočí, aby aviváž působila
rovnoměrně a správně ošetřila každý kousek oblečení.

Další benefity
Funkce Eco TimeManager upravuje programy tak, aby byly vždy co
nejúspornější.

•

Perfektně vyprané a párou ošetřené prádlo s antialergickým programem.•

Specifikace

Vrchem plněná pračka•
Náplň prádla: 6 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1200
ot./min.

•

LCD displej•
Program pro hedvábí•
Prací programy: jemné , rychlý ,
máchání , odstředění/vypouštění ,
antialergický, dětský , hedvábí , vlna ,
sportovní, sportovní, džínovina, vyp /
zap , bavlna , bavlna ekonomický ,
syntetické

•

Funkce odložený start•
Měkké otevírání dveří bubnu•
Automatické nastavení bubnu do horní
pozice pro otevření na konci programu

•

Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Technologie Fuzzy Logic, reaguje na
množství náplně

•

Nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní nožky•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva ovládacího panelu : Bílá•
Barva : Bílá•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1200•
Materiál nádrže : Carboran•
Technologie praní : Eco ventil•
Funkce : výběr teploty, výběr otáček, předpírka, extra máchání,
Soft Plus, zpožděný start, Time Manager, start/pauza

•

FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Typ plnícího otvoru : Carboran s jemným otevíráním•
Energie : Energy supply•
Značka : Electrolux•
Model : EW6T14262•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kapacita praní (kg) : 6•
Energetická třída : A+++•
Účinnost praní : A•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1200•
Příkon (W) : 2200•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 150,0•
Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.8•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.54•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 40°C (kWh) : 0.49•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,48•
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) : 0,48•
Trvání pohotovostního režimu (min.) : 5•
Roční spotřeba vody (l) : 9490•
Obvyklý program : Bavlna 60, poloviční a plná náplň, Bavlna 40,
poloviční náplň

•

Čas praní - bavlna 60°C (min) : 247•
Čas praní - bavlna 40°C (min) : 150•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 40°C (min) : 179•
Hlučnost při praní dB(A) : 56•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 77•
Spotřeba energie (kWh) - Trvání programu Bavlna 60 : 0.8 - 247•

Popis výrobku


