EW7F447WI Pračka s predným plnením
Hladká bielizeň pripravené na nosenie
Zabudovateľná práčka Electrolux PerfectCare 700 s
tichou prevádzkou sa bez problémov začlení medzi
ostatné spotrebiče a ušetrí vám hodiny žehlenia. Je
vybavená technológiou SteamCare, ktorá ukončí
každé pranie dávkou jemnej pary, a tým redukuje

Dokonalé výsledky vďaka technológii SteamCare
Technológia SteamCare ukončí každé pranie dávkou jemnej pary, ktorá
redukuje pokrčenie až o tretinu. Dosiahnete tak hladšiu bielizeň bez výrazných
záhybov, aj keď nevystavíte tkaniny pôsobeniu tepla pri bežnom žehlení.

Technológia SensiCare sa šetrne postará o
každodennú bielizeň
Už počas prvej minúty senzory automaticky upravia
nastavenia programu podľa veľkosti náplne s cieľom
usporiť čas, energiu a vodu. Znamená to, že ani tá
najmenšia náplň sa nebude prať zbytočne dlho a
oblečenie si tak zachová svoj vzhľad.

Ďalšie benefity
• Technológia SoftPlus sa postará o každé vlákno.
• Prispôsobte prací program svojmu časovému rozvrhu s funkciou
TimeManager®.
• Tichá práčka sa postará o to, aby vás doma nerušila.

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Práčka určená na integrovanú
inštaláciu v kuchyni
•Náplň bielizne: 7 kg
•Maximálna rýchlosť odstreďovania:
1400 ot./min
•Jemný program Hodváb navrhnutý
špeciálne pre hodváb
•Pracie programy: zap/vyp, bavlna,
bavlna úsporný, syntetika, jemná
bielizeň, protialergický, FreshScent
Steam, odstredenie/vypustenie,
plákanie (otáčky), periny, 14 min wash,
šport, športová bielizeň, Denim,
Wool/Silk
•Kontrola vyváženia náplne v bubne
•Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje
sa množstvu náplne
•Posunutý štart
•Protipenový systém
•Detský bezpečnostný zámok
•Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
•Ochrana proti vytopeniu
•Riešenie proti vytopeniu s Aqua Control
senzorom

• Kapacita prania (kg) : 7
•Energetická trieda : A+++
•Učinnosť odstreďovania : B
•Maximálna rychlosť odstreďovania (rpm) : 1400
•Ročná spotreba energie (kWh) : 174,0
•Ročná spotreba vody (l) : 10499
•Rozmery VxŠxH (mm) : 819x596x553
•Farba : biela
•Inštalácia : Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka
•Užívateľské rozhranie : Small LED
•Zoznam programov : zap/vyp, bavlna, bavlna úsporný, syntetika,
jemná bielizeň, protialergický, FreshScent Steam,
odstredenie/vypustenie, plákanie (otáčky), periny, 14 min wash,
šport, športová bielizeň, Denim, Wool/Silk
•Spotreba energie - bavlna 60°C : 0.93
•Energy cons. Std. Cotton 60°C, half load (kWh) : 0.7
•Čas prania - bavlna 60°C (min.) : 250
•Progr. time Std. Cotton 60°C, half load (min) : 205
•Spotreba vody - pranie 5,5 kg bavlny pri 60°C (l) : 52
•Standard Cotton, 60°C, half load (Water, l) : 41
•Spotreba energie vo vypnutom režime (W) : 0,48
•Objem bubna : 52
•Typ motora : Universal
•Hlučnosť pri praní (db) : 54
•Hlučnosť pri odstreďovanie (db) : 72
•Vlhkost po max. odstreďovaní (%) : 52
•Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno
•Funkcie : výber teploty, nastavenie rýchlosti odstreďovania,
predpranie, Soft Plus, Plus steam, posunutý štart, Time Manager,
štart/pauza
•Kolieska a nožičky : 4 nastaviteľné nožičky
•Dĺžka kábla (m) : 1.5
•Dĺžka napúšťacej hadice (cm) : 130
•Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) : 145
•Príkon (W) : 2000
•Napätie (V) : 230
•Požadované istenie (A) : 10

Popis výrobku
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