
Postarajte sa o bielizeň a chráňte životné prostredie
S touto energeticky úspornou práčkou dosiahnete vynikajúce výsledky. Je 
zaradená do energetickej triedy A++ v súlade s novými smernicami EÚ.

Získajte viac voľnosti s funkciou posunutého štartu
Neplánujte si deň podľa špinavej bielizne. S funkciou 
posunutého štartu môžete odložiť spustenie cyklu, 
takže program skončí vtedy, keď sa vám to bude hodiť.

Najšetrnejšie zaobchádzanie – potvrdené 
certifikátom Woolmark Blue 
Certifikát Woolmark Blue (predtým známy ako 
Woolmark Gold) zaručuje, že táto práčka vyperie 
vlnené odevy s maximálnou starostlivosťou.

Veľké aj malé náplne
Táto práčka s funkciou AutoSense vám poskytne 
potrebnú flexibilitu. Má extra veľký bubon, aby ste mohli 
oprať hromadu bielizne naraz, a pri menších náplniach 
automaticky upravuje čas, spotrebu vody a energie.

Starostlivosť o bielizeň, ktorá sa vám prispôsobí
Kompaktná práčka FlexCare od Electrolux automaticky upraví trvanie cyklu a 
spotrebu vody a energie podľa aktuálnej dávky bielizne. Pre každú várku 
oblečenia nastaví optimálny čas programu.

Špecifikácie a benefity

• Práčka s vrchným plnením
• Množstvo bielizne: 6 kg
• Maximálne otáčky: 1000 ot./min.
• Jemný program Hodváb navrhnutý špeciálne pre hodváb
• Pracie programy: zap/vyp, Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, 
Express Care, Rapid 30min, Rapid 14min, odstredenie, odčerpanie, plákanie, 
protialergický, Duvet, šport, Wool\Silk
• Možnosť posunutia štartu
• Kontrola rovnomerného rozloženia náplne
• Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje sa množstvu náplne
• Nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné nožičky
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Kapacita prania (kg) 6
Energetická trieda A++
Učinnosť odstreďovania C
Maximálna rychlosť odstreďovania 
(rpm) 1000

Ročná spotreba energie (kWh) 167,0
Ročná spotreba vody (l) 9490
Rozmery VxŠxH (mm) 890x400x600
Farba Biela
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Typ displeja LED displej

Zoznam programov

zap/vyp, Eco 40-60, bavlna, syntetika, 
jemná bielizeň, Express Care, Rapid 

30min, Rapid 14min, odstredenie, 
odčerpanie, plákanie, protialergický, 

Duvet, šport, Wool\Silk

Funkcie

výber teploty, nastavenie rýchlosti 
odstreďovania, predpranie, rýchly, 

posunutý štart, extra plákanie, 
štart/pauza

Spotreba energie - bavlna 60°C 0.87
Energy cons. Std. Cotton 60°C, half 
load (kWh) 0.57

Čas prania - bavlna 60°C (min.) 247

Progr. time Std. Cotton 60°C, half load 
(min) 185

Spotreba vody - pranie 5,5 kg bavlny 
pri 60°C (l) 43

Standard Cotton, 60°C, half load 
(Water, l) 33

Objem bubna 42,0
Typ motora Universal
Hlučnosť pri praní (db) 57
Hlučnosť pri odstreďovanie (db) 75
Vlhkost po max. odstreďovaní (%) 60
Woolmark Modrý
Fuzzy Logic - množstevná automatika Áno
Kolieska a nožičky 2 nastaviteľné a 2 pevné nožičky
Dĺžka kábla (m) 1,85
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) 130
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) 135
Príkon (W) 2200
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 10
Frekvencia 50
Čiarový kód EAN 7332543757923
Odporúčaná predajná cena 319.00

Technická špecifikácia
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