
EW8T3562C Vrchem plněná pračka

Struktura tkanin dokonale zachována

Pračka vrchem plněná série 800 s technologií
UltraCare smíchá prací prostředek a aviváž s vodou
dříve, než se dostanou do bubnu. Díky tomu je prádlo
rychle a důkladně vyprané a jeho kvalita zůstává
zachována. Tkaniny jsou vždy jemně a šetrně

S UltraCare vydrží oblečení déle jako nové

S UltraCare vydrží oblečení déle jako nové. Prací
prostředek a aviváž se nejprve smísí s vodou a teprve
potom se dostanou do bubnu k prádlu, aby se
rovnoměrně rozložily v celé náplni. Díky tomu účinkují
okamžitě a důkladně, takže perfektně vyčistí a ošetří

Kratší program a maximální péče s UltraWash

S krátkým programem UltraWash nemusíte slevit ze
svých nároků na důkladně vyprané a pečlivě ošetřené
prádlo. UltraWash zachází s oděvy mimořádně jemně.
Kombinuje nízké teploty a mírný pohyb bubnu a
prádlo vypere už za méně než hodinu. Vaše oblečení

Další benefity
Technologie SteamCare přidá na konci programu páru, aby zabránila
pomačkání prádla.

•

Technologie SensiCare automaticky upraví pro každou várku prádla délku
praní, spotřebu vody a elektrické energie.

•

Funkce Eco TimeManager upravuje programy tak, aby byly vždy co
nejúspornější.

•

Specifikace

Vrchem plněná pračka•
Náplň prádla: 6 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1500
ot./min.

•

Velký LCD grafický displej•
Prací programy: vyp / zap , bavlna ,
bavlna ekonomický , syntetické ,
jemné, pára, Steam Cashmere,
odstředění/vypouštění , máchání ,
dětský , Rapid 14min, sportovní,
džínovina, UltraWash, vlna

•

Funkce odložený start•
Automatické nastavení bubnu do horní
pozice pro otevření na konci programu

•

Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Technologie Fuzzy Logic, reaguje na
množství náplně

•

Nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní nožky•
Rozměry VxŠxH (mm): 890 x 400 x
600

•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 6•
Energetická třída : A+++ -40%•
Účinnost odstřeďování : A•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1500•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 91,0•
Roční spotřeba vody (l) : 9490•
Rozměry (mm) : 890x400x600•
Barva : Bílá•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Ovládání : Velký LCD displej•
Prací programy : vyp / zap , bavlna , bavlna ekonomický ,
syntetické , jemné, pára, Steam Cashmere,
odstředění/vypouštění , máchání , dětský , Rapid 14min,
sportovní, džínovina, UltraWash, vlna

•

Funkce : výběr teploty, výběr otáček, předpírka, skvrny, extra
máchání, Soft Plus, Steam Plus, zpožděný start, Time Manager,
start/pauza

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.45•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.37•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 280•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 230•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 46•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 32•
Objem bubnu (l) : 42•
Typ motoru : ÖKOInvertor•
Hlučnost při praní dB(A) : 49•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 79•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 44•
Woolmark : Woolmark Green•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Kolečka a nožičky : 2 nastavitelné a 2 fixní nožky•
Délka kabelu (m) : 1,61•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 150•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 202•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
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