EWS11266SDU Pralka ładowana od frontu
Mało miejsca, brak kompromisów.
Wąska pralka, która spełnia wszystkie wymagania.
Jest wyposażona w osiem opcji czasowych, funkcję
automatycznego dostosowywania cyklu do rodzaju
wsadu oraz delikatny program do prania tkanin
wełnianych.
Dostosuj program prania do swojego rozkładu
zajęć – nie odwrotnie
Dostosuj czas prania do swojego rozkładu zajęć.
Dzięki funkcji TimeManager® możesz tak ustawić
długość cyklu, aby pranie było gotowe dokładnie
wtedy, kiedy zechcesz.

Zadbaj o swoje ubrania - dostosuj cykl prania do
wielkości wsadu
Inteligentny system Optisense zapewnia najlepszą
ochronę dla Twoich ubrań. Automatycznie
dostosowuje ilość zużywanej wody i energii oraz czas
cyklu do wielkości wsadu.

Dodatkowe zalety:
• Certyfikat Woolmark Blue (dawniej nazywany Woolmark Gold) – gwarancja
najdelikatniejszego traktowania prania
• Swoboda wyboru w zakresie czasu trwania prania

Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Maksymalna prędkość wirowania:
1200 obr./min
•O 30 % mniejsze zużycie energii w
porównaniu do limitu klasy A (0,19
kWh/kg), mierzone zgodnie z
wytycznymi normy EN60456
•Maksymalny wsad: 6 kg
•Specjalny program do jedwabiu z
łagodnym cyklem piorącym i
odpowiednim cyklem wirowania
•Programy prania: wł./wył., bawełna,
bawełna ekonomiczny, tkaniny
syntetyczne, delikatny, wełna plus,
jeans, płukanie,
wirowanie/odprowadzanie wody,
bielizna, jedwab, zasłony, kołdra,
odświeżanie, szybkie pranie
•Kontrola zrównoważenia wsadu
•Elektroniczny wyświetlacz LCD
•Technologia Fuzzy Logic
dostosowująca parametry do wsadu
•Funkcja opóźnionego startu
•System płukania zapobiegający
powstawaniu piany
•Zabezpieczenie przed dziećmi
•Nóżki: 4 regulowane stopy
•Zabezpieczenie przed zalaniem

• Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : A+++
•Roczne zużycie energii [kWh] - wody [l] : 152,0 - 9999
•Maksymalny wsad [kg] : 6
•Energia [kWh] - czas [min.] bawełna 60 : 0.76 - 202
•Energia [kWh] - czas [min.] bawełna 60, pół wsadu : 0.59 - 170
•Energia [kWh] - czas [min.] bawełna 40, pół wsadu : 0.48 - 169
•Zużycie energii - urządzenie wył. [W] (2010/30/EC) : 0,48
•Zużycie energii w trybie oczekiwania [W] (2010/30/ : 0,48
•Efektywność wirowania [2010/30/EC] : B
•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
•Czas trwania trybu oczekiwania [min] (2010/30/EC) : 5
•Poziom hałasu [dB(A)] : 58
•Poziom hałasu - wirowanie [dB(A) re 1 pW] (2010/30 : 77
•Wilgotność [%] po maks. wirowaniu (2010/30/EC) : 53
•Instalacja : wolnostojąca
•Wymiary WxSzxG [mm] : 850x595x377
•Maksymalna głębokość [mm] : 420
•Napięcie [V] : 230
•Wymagany bezpiecznik [A] : 10
•Pobierana moc [W] : 2000
•Kolor : biel
•Kod produktu (PNC) : 914 339 125
•Kod EAN : 7332543371761
•Product Partner Code : All Open

Wąska pralka z funkcją
TimeManager® i
systemem OptiSense.

