
S naší tichou pračkou si můžete užívat klidné domácnosti
Díky pračkám Electrolux  s důrazem na tichý provoz si můžete užívat klidného 
domova i v průběhu praní.

Vyperte a usušte oblečení během hodiny
Pomocí Non-stop 60-minutovému programu vyperete a usušíte malé náplně 
prádla za pouhou hodinu v rámci mimořádně rychlého a účinného cyklu. 
Prádlo tak můžete mít vyprané a připravené, kdykoli jej potřebujete.

Praní na míru díky systému SensiCare
Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální 
náplni, aby zabránil zbytečně dlouhému praní oblečení. 
Oděvy si zachovají svůj vzhled a hebkost.

Osvěžení prádla díky technologii SteamCare
Naše technologie SteamCare osvěží oblečení pomocí 
páry, eliminuje pomačkání a minimalizuje nutnost 
žehlení. Náš systém FreshScent navíc kombinuje vůni 
s jemnou párou, aby tkaniny mezi každým praním 
osvěžil.

Ideální nastavení programu díky DualCare
Technologie DualCare upraví programy podle typu 
tkaniny a hmotnosti náplně. Péče o prádlo tak probíhá 
při nejvhodnější teplotě a s optimalizovaným pohybem 
bubnu. Praní s následným sušením v rámci jednoho 
plynulého procesu.

Praní a sušení v jednom programu
Vestavná tichá pračka se sušičkou PerfectCare 700 je vybavena systémem 
DualCare, který detekuje typ tkaniny a hmotnost náplně, poté upraví teplotu a 
pohyb bubnu tak, aby se každému kusu prádla dostalo té nejlepší péče.

Specifikace a benefity

• Pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
• Maximální náplň praní (kg): 8 
• Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1600 
• Kondenzační sušička - vlhkost se sráží do nádrže
• Kapacita sušení (kg): 4,0 
• Funkce odložený start
• Speciální programy pro ruční praní a vlnu
• Druhy programů: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna , Steam 
FreshScent, odstřeď./vypouštění, máchání , čištění pračky, antialergický , 
Sport Wear, outdoor, džínovina, One GO 1h 1Kg 
• Protipěnový systém
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
• Ochrana proti vytopení
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 819 x 596 x 540

Pračka kombinovaná se sušičkou PerfectCare 700

EW7W368SI

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEWD200PA0000K.jpg


Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1551
Ovládání Střední LED displej
Objem bubnu (l) 52
Zbytkový obsah vlhkosti (%) 50
Typ motoru ÖKOInvertor
Způsob sušení kondenzační
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 70

Woolmark Modrý

Instalace Vestavná, plně integrovaná (skrytý 
ovládací panel)

Rozměry (mm) 819x596x553
Hloubka (mm) s přesahy (vč. dvířek, 
desky ap.) 553

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka kabelu (m) 1.5
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 145
Typ plnícího otvoru BI Dark Silver
Příkon (W) 2000
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna , Steam FreshScent, 

odstřeď./vypouštění, máchání , čištění 
pračky, antialergický , Sport Wear, 
outdoor, džínovina, One GO 1h 1Kg

EAN kód produktu 7332543635801
Produktové číslo pro partnery All Open
Jazyk na panelu Angličtina, symboly
Třída energetické účinnosti D
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:30
Třída účinnosti odstředění B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem A

Technická specifikace

Pračka kombinovaná se sušičkou PerfectCare 700

EW7W368SI

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBWM200DE00001.jpg

