EW6F428W Пералня с предно зареждане
Нежна ежедневна грижа за Вашето пране
Нашата пералня Electrolux PerfectCare 600 със
система SensiCare регулира параметрите на
програмата спрямо обема на прането, като
използва по-малко време, енергия и вода при помалки зареждания и предотвратява ненужно

С индивидуален подход към всяко пране
Нашата система SensiCare регулира параметрите
на програмата спрямо обема на прането,
предотвратява ненужно дългото пране, което
захабява дрехите. По-малко износване с всяко
пране.

Всяка нишка е достигната и всяка дреха е по-мека и приятно ухаеща.
Чрез опцията SoftPlu се постига равномерно разпределяне омекотителя
за тъкани по цялото пране.Всяка нишка е достигната и всяка дреха е помека и ухаеща приятно.

More Benefits :
• Парата помага много при отстраняването на алергените от Вашите
любими дрехи.
• Насладете се на ефективността при всяко пране като използвате Eco
TimeManager - така ще пестите и време и енергия, без компромис в
• Функция отложен старт - чисти дрехи, когато ви трябват

Характеристики

Технически спецификации

• Максимална скорост на
центрофугиране: 1200 об./мин.
•* С 20% по-голяма енергийна
ефективност ( 36,5 ) в сравнение с
пределната енергийна ефективност
на клас A+++ (EEI 46) изчислена в
съответствие с Регламента на ЕС
1061/2010
•Капацитет на зареждане: 8 кг
•Програма, предназначена специално
за копринени тъкани с внимателно
изпиране и центрофуга
•Програми за изпиране: Вкл./Излк.,
памук, Икономична памук,
Синтетика, Деликатни, Бърза,
Изплакване (настр. обороти),
Центрофуга / Изпомпване,
антиалергична с Пара, Олекотени
завивки, Коприна, Вълна плюс,
Спорт, Outdoor (връхни дрехи),
Деним (дънки)
•Контрол на баланса на прането в
барабана
•Опция отложен старт
•Система за изплакване без пяна
•Защита за деца
•Крачета: 4 регулируеми
•Защита от преливане
•Инверторен мотор за по-добри
резултати и изключително тиха
работа
•Консумация на вода и ел.енергия за
стандартна програма: 52 l / 0.8 kWh

• Енергиен клас (2010/30/EC) : A+++ -20%
•Клас ефективност на центрофугиране (2010/30/EC) : B
•Годишна консумация на енергия (kWh) (2010/30/EC) : 156,0
•Годишна консумация вода (л.) (2010/30/EC) : 9999
•Капацитет на пране (кг) : 8
•Обем на барабана : 53
•Макс. обороти центрофуга (об./мин.) (2010/30/EC) : 1200
•Остатъчна влажност след макс. скорост на центроф., %
(2010/30/EC) : 53
•Тип мотор : Инверторен
•Ниво на шум при пране (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 50
•Ниво на шум при центрофугиране (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC : 73
•Размери ВxШxД в мм : 850x600x547
•Максимална дълбочина (мм) : 576
•Външна дължина на захранващия кабел : 1.8
•Дължина на входящия маркуч : 130
•Дължина на изходящия маркуч : 145
•Консумирана мощност (Watt) : 2200
•Захранващо напрежение (Volt) : 230
•Необходим предпазител (А) : 10
•Честота (Hz) : 50
•Woolmark сертификат : Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor
•Брой отделения на чекмеджето за препарати : 3
•Основен цвят : Бял/a
•Product Partner Code : All Open
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