
Čisté prádlo, kdykoli se vám to bude hodit
Díky funkci odloženého startu upravíte prací cyklus tak, aby vyhovoval vašemu 
rozvrhu. Prádlo bude připravené k vyjmutí, až se vám to bude hodit. Neztratí 
tak svoji svěžest ani vůni a dosáhnete těch nejdokonalejších výsledků.

Méně energie, více času
Funkce Eco TimeManager umožňuje přizpůsobit délku pracího cyklu podle 
vašich časových možností. Ušetříte čas i energii, vaše prádlo přitom bude 
perfektně čisté. Spolehněte se.

Jemnost díky péči o každé vlákno
Funkce SoftPlus zajistí důkladné namočení a 
rovnoměrnou distribuci aviváže ke každému vláknu. 
Prádlo tak zůstane jemné, voňavé a svěží po delší 
dobu.

Každodenní praní se silou antialergické páry
Náš antialergický program kombinuje vlhkou páru a 
vysokou prací účinnost pro úplné odstranění bakterií z 
vašich oděvů.

Péče na míru v kratším čase
Technologie SensiCare přizpůsobuje délku pracího 
cyklu aktuální náplni. Vaše oděvy se nebudou prát 
nadměrně dlouho, zachovají si svůj vzhled a hebkost. 
Pro úsporu času, vody a elektrické energie.

Oblečení na každý den vyprané s péčí
Technologie SensiCare v pračkách Electrolux PerfectCare 600 upraví pro 
každou várku prádla automaticky čas, spotřebu vody i elektrické energie. Tím 
zajistí, že se žádný oděv nebude prát příliš dlouho.

Specifikace a benefity

• Náplň prádla: 9 kg
• Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot./min.
• Program pro hedvábí
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, rychlý 14 
minut, máchání , odstřeď./vypouštění, antialergický program s párou, 
přikrývka, hedvábí , vlna , sport, outdoor, džínovina
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
• Funkce odložený start
• Protipěnový systém
• Invertorový motor, 10 let záruka
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Ochrana proti vytopení
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Třída energetické účinnosti D
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:40
Třída účinnosti odstředění B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1151
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Zbytkový obsah vlhkosti (%) 52
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 75

Rozměry (mm) 850x600x660
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, rychlý 14 minut, máchání , 
odstřeď./vypouštění, antialergický 

program s párou, přikrývka, hedvábí , 
vlna , sport, outdoor, džínovina

Objem bubnu (l) 68

Funkce
výběr teploty, výběr otáček, předpírka, 
pouze máchání, Soft Plus, odložený 

start, Time Manager, start/pauza
Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka kabelu (m) 1.8

Délka napouštěcí hadice (cm) 130
Délka vypouštěcí hadice (cm) 145
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Woolmark Woolmark Blue + Certified Ariel/Lenor
Barva ovládacího panelu Bílá
Přední dvířka D Dark Grey L
EAN kód produktu 7332543578177
Jazyk na panelu čeština

Technická specifikace
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