EWT1262IEW Pralka ładowana od góry
Pielęgnacja prania dostosowana do Twoich
potrzeb
Kompaktowa pralka Electrolux FlexCare
automatycznie dostosowuje czas prania oraz zużycie
wody i energii do każdego ładunku. Ponieważ pranie
nigdy nie trwa zbyt długo, tkaniny są chronione przed
uszkodzeniem i dłużej wyglądają jak nowe.
Większy czy mniejszy ładunek – pralka sama
dostosuje do niego parametry cyklu
Ta pralka z funkcją AutoSense zapewnia niezbędną
swobodę prania. Jej duży bęben potrafi pomieścić
duże ładunki, a do tych mniejszych urządzenie
automatycznie dostosowuje czas trwania programu
oraz zużycie wody i energii.
Więcej swobody dzięki funkcji opóźnienia
rozpoczęcia programu
Nie musisz planować swojego dnia pod kątem prania.
Dzięki funkcji opóźnienia rozpoczęcia programu
możesz opóźnić rozpoczęcie prania, tak aby
skończyło się wtedy, gdy będziesz mieć na nie czas.

Dodatkowe zalety:
• Certyfikat Woolmark Blue (dawniej Woolmark Gold) – gwarancja
najdelikatniejszego prania
• Oznaczenie klasy energetycznej A++

Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Maksymalny wsad: 6 kg
•O 20% mniejsze zużycie energii niż
limit klasy A (0,19 KWh/kg), zmierzone
zgodnie z normą EN60456
•Pralka ładowana od góry
•Specjalny program do jedwabiu
•Programy prania: wł./wył., bawełna,
bawełna ekonomiczny, tkaniny
syntetyczne, delikatny, wełna plus,
jedwab, kołdra, płukanie,
odprowadzanie wody, wirowanie,
jeans, zasłony, lekkie ubrania
sportowe, 5 koszul 30
•Opcja opóźnienia startu
•Samopozycjonowanie się bębna
•Automatyczne wyważanie wsadu
•Technologia Fuzzy Logic
dostosowująca parametry do wsadu
•Nóżki: 2 regulowane stopy + 2
nieregulowane stopy
•Zabezpieczenie przed zalaniem

• Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : A++
•Efektywność wirowania [2010/30/EC] : B
•Głośność w cyklu wirowania wg. normy IEC704-3 [dB] : 76
•Roczne zużycie energii [kWh] - wody [l] : 167,0 - 8990
•Maks. prędkość wirowania [obr./min.] (2010/30/EC) : 1200
•Deklarowany program (2010/30/EC) : bawełna 60 pół wsadu i
cały wsad, bawełna 40 pełny wsad
•Energia [kWh] - czas [min.] bawełna 60 : 0.96 - 240
•Energia [kWh] - czas [min.] bawełna 60, pół wsadu : 0 - 149
•Energia [kWh] - czas [min.] bawełna 40, pół wsadu : 0.5 - 136
•Poziom hałasu - pranie [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC : 57
•Poziom hałasu - wirowanie [dB(A) re 1 pW] (2010/30 : 76
•Wilgotność [%] po maks. wirowaniu (2010/30/EC) : 53
•Zużycie energii - urządzenie wył. [W] (2010/30/EC) : 0,48
•Zużycie energii w trybie oczekiwania [W] (2010/30/ : 0,48
•Czas trwania trybu oczekiwania [min] (2010/30/EC) : 5
•Maksymalna głębokość [mm] : 600
•Wymiary WxSzxG [mm] : 890x400x600
•Pobierana moc [W] : 2200
•Wymagany bezpiecznik [A] : 10
•Napięcie [V] : 230
•Maksymalny wsad [kg] : 6
•Instalacja : wolnostojąca
•Kolor : biel
•Kod produktu (PNC) : 913 104 515
•Kod EAN : 7332543497942
•Product Partner Code : All Open

Pralka ładowana od góry
FlexCare z funkcją
AutoSense z opcją
opóźnienia startu, klasa
A++.

