
EW7F348SC Předem plněné pračky

Upravený vzhled vždy po ruce

S inovativní technologií SteamCare můžete v pračce
Electrolux PerfectCare 700 ukončit každé praní
dávkou páry, která redukuje pomačkání až o třetinu.
Dosáhnete tak hladkého prádla bez pomačkání.

Jemnější díky páře

Technologie SteamCare umožňuje ukončit každý
cyklus s dávkou páry pro snížení pomačkání až o
jednu třetinu. Dosáhnete tak jemného prádla bez
potřeby žehlení.

Osvěžte své oděvy vůní páry

Technologie FreshScent kombinuje vůni s jemnou
párou a osvěží vaše jemné oblečení. Díky
speciálnímu parfému si můžete užít pocit právě
vypraného prádla bez toho, aby muselo procházet
kompletním pracím cyklem.

Další benefity
Pračka automaticky pro každou várku prádla upraví čas, spotřebu vody a
elektrické energie díky technologii SensiCare.

•

Pračka důkladně pečuje o každé vlákno. Každý kus oblečení dokonale vyčistí,
abyste si mohli užívat prádlo, které svěže voní a je jemné a měkké na dotek.

•

Vychutnejte si efektivitu každého pracího cyklu, který se vždy přizpůsobí
vašim plánům. Ušetříte tak energii i čas.

•

Specifikace

Náplň prádla: 8 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1400
ot./min.

•

Program pro hedvábí•
Prací programy: vyp / zap , bavlna ,
bavlna ekonomický , syntetické , jemné
, kašmír, osvěžující pára,
odstředění/vypouštění , máchání ,
peřiny, rychlý , sportovní, New Outdoor,
džínovina, vlna/hedvábí

•

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

•

Funkce odložený start•
Protipěnový systém•
Dětský bezpečnostní zámek•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Ochrana proti vytopení•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 8•
Energetická třída : A+++ -30%•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1400•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 137,0•
Roční spotřeba vody (l) : 10999•
Rozměry (mm) : 850x600x600•
Barva : Bílá•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Ovládání : Medium Led High•
Prací programy : vyp / zap , bavlna , bavlna ekonomický ,
syntetické , jemné , kašmír, osvěžující pára,
odstředění/vypouštění , máchání , peřiny, rychlý , sportovní, New
Outdoor, džínovina, vlna/hedvábí

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.68•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.49•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 228•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 227•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 54•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 41•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,30•
Objem bubnu (l) : 55•
Typ motoru : ÖKOInvertor•
Hlučnost při praní dB(A) : 51•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 75•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 52•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Funkce : výběr teploty, výběr otáček, předpírka, skvrny, extra
máchání, Soft Plus, Plus steam, zpožděný 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•

Popis výrobku


