
Prádlo ošetřené antialergickým programem
Náš vysoce účinný antialergický program odstraňuje z prádla dráždivé látky, 
přičemž kombinuje účinný prací cyklus a parní fázi, aby jemně a důkladně 
očistil a ošetřil každé vlákno.

SoftPlus pro svěží prádlo
Díky funkci SoftPlus je vyprané prádlo měkké a jemné na dotek a déle svěže 
voní. Oblečení se před posledním mácháním namočí, aby aviváž působila 
rovnoměrně a správně ošetřila každý kousek oblečení.

Eco TimeManager šetří energii
Perte úsporně, efektivně a ekologicky s funkcí Eco 
TimeManager. Přizpůsobíte si délku pracího programu, 
jak vám to vyhovuje, a současně šetříte vodou i energií. 
To všechno s vynikající prací účinností. Můžete se 
spolehnout, že prádlo bude vyprané jemně a důkladně.

Péče na míru v kratším čase
Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální 
náplni, aby zabránila zbytečně dlouhému praní. Oděvy 
si tak déle zachovají svůj vzhled a hebkost.

Oblečení na každý den vyprané s péčí
Technologie SensiCare v pračce Electrolux PerfectCare 600 automaticky 
nastaví délku praní, spotřebu vody a elektrické energie pro každou várku 
zvlášť. Programy jsou úsporné i pro malé náplně a žádný oděv se nebude prát 
zbytečně dlouho. Díky úzkému provedení se vejde i do menších domácností.

Specifikace a benefity

• Vrchem plněná pračka
• Náplň prádla: 6 kg 
• Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot./min.
• Velký LCD grafický displej 
• Program pro hedvábí 
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, rychlý 14 
minut, máchání , odstřeď./vypouštění, antialergický , dětský , hedvábí , vlna , 
sport, outdoor, džínovina 
• Funkce odložený start
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu 
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně 
• Nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní nožky 
• Invertorový motor pro zvýšený výkon a velmi tichý chod
• Rozměry VxŠxH (mm): 890 x 400 x 600 
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Kapacita praní (kg) 6
Rozměry (mm) 890x400x600
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič
Ovládání Velký LCD displej

Prací programy

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

dětský , hedvábí , vlna , sport, 
outdoor, džínovina

Funkce

výběr teploty, výběr otáček, předpírka, 
skvrny, pouze máchání, Soft Plus, 

snadné žehlení, odložený start, Time 
Manager, start/pauza

Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) 46
Spotřeba vody, poloviční náplň - 
bavlna 60°C (l) 32

Objem bubnu (l) 42,0
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Woolmark Modrý
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano
Kolečka a nožičky 2 nastavitelné a 2 fixní nožky
Délka kabelu (m) 1,61
Délka napouštěcí hadice (cm) 130
Délka vypouštěcí hadice (cm) 142

Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
EAN kód produktu 7332543706976
Produktové číslo pro partnery All Open
Jazyk na panelu čeština
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1151
Zbytkový obsah vlhkosti (%) 52
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 77

Třída emisí hluku šířeného vzduchem C
Třída účinnosti odstředění B
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:15
Třída energetické účinnosti E

Technická specifikace
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