
EW6T4262IP Pralka ładowana od góry

Zadbaj o codzienne pranie

Ładowana od góry pralka serii 600 z systemem
SensiCare dostosowuje długość programu do
wielkości ładunku. Dlatego niezależnie od tego, ile
odzieży załadujesz do prania, pralka dostosuje ilość
wody i energii oraz długość cyklu, by doskonale

System SensiCare – optymalna pielęgnacja w
krótszym czasie
System SensiCare waży każdy ładunek prania i
automatycznie dostosowuje parametry cyklu, aby
zapewnić optymalny czas jego trwania. Zapobiega to
zbyt długiemu praniu i sprawia, że odzież dłużej
zachowuje swój atrakcyjny wygląd.

Zachowaj świeżość ubrań dzięki opcji SoftPlus

Dzięki programowi SoftPlus pranie dłużej jest miękkie w dotyku i pachnie
świeżością. Zapewnia on równomierne rozprowadzenie płynu zmiękczającego
przed ostatnim płukaniem, by perfekcyjnie chronić tkaniny.

Dodatkowe zalety:
Opcja Eco TimeManager zapewnia optymalną efektywność energetyczną
programów prania.

•

Program antyalergiczny wykorzystuje parę, aby zapewnić doskonałe efekty
prania.

•

System miękkiego otwierania drzwi ułatwia wkładanie i wyjmowanie prania.•

Funkcje:

Maksymalny wsad: 6 kg•
Wyświetlacz LCD•
* O 10% mniejsze zużycie energii (
41,1 ) niż w przypadku urządzeń klasy
energetycznej A+++ (EEI 46), zgodnie
z normą UE 1061/2010

•

Pralka ładowana od góry•
Specjalny program do jedwabiu•
Programy prania: wł./wył., bawełna,
bawełna eco, tkaniny syntetyczne,
delikatny, szybki 14 min, płukanie,
wirowanie/odprowadzanie wody,
antyalergiczny, Baby, jedwab, wełna,
sport, odzież zewnętrzna, denim

•

Opcja opóźnienia startu•
Mechanizm zapewniający łagodne
otwieranie drzwiczek bębna

•

Samopozycjonowanie się bębna•
Automatyczne wyważanie wsadu•
Technologia Fuzzy Logic
dostosowująca parametry do wsadu

•

Nóżki: 2 regulowane + 2 nieregulowane•
Silnik inwerterowy zwiększa wydajność
i zapewnia niezwykle cichą pracę

•

Zabezpieczenie przed zalaniem•

Dane techniczne:

Typ produktu : Pralka ładowana od góry•
Instalacja : wolnostojąca•
Kolor : biały•
Maksymalna wsad (pranie) [kg] : 6•
Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : A+++•
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC) : 137,0•
Zużycie energii w trybie oczekiwania [W] (2010/30/ : 0,30•
Roczne zużycie wody [l] (2010/30/EC) : 9490•
Efektywność wirowania [2010/30/EC] : B•
Maks. prędkość wirowania [obr./min.] (2010/30/EC) : 1200•
Deklarowany program (2010/30/EC) : bawełna 60 pół wsadu i
cały wsad, bawełna 40 pełny wsad

•

Stad. prog. czas bawełna 60 [min] : 240•
Stan. prog. czas bawełna 60, pół wsadu [min] : 185•
Stan. prog. czas bawełna 40, pół wsadu [min] : 180•
Czas trwania trybu oczekiwania [min] (2010/30/EC) : 5•
Poziom hałasu [dB(A)] : 51•
Poziom hałasu - wirowanie [dB(A) re 1 pW] (2010/30 : 77•
Wilgotność [%] po maks. wirowaniu (2010/30/EC) : 53•
Pojemność bębna [l] : 42•
Klasa efektywności prania : A•
Typ silnika : inwerterowy•
Typ wyświetlacza : średni LCD•
Kontrola wyważenia : tak•
Pozycjonowanie bębna : elektryczne•
Rodzaj węża : standard•
Długość węża doprowadzającego [cm] : 130•
Długość węża odprowadzającego [cm] : 142•
Przewód [m] : 1,61•
Nóżki : 2 regulowane + 2 nieregulowane•
Pobierana moc [W] : 2200•
Wymagany bezpiecznik [A] : 10•
Napięcie [V] : 230•
Wymiary WxSzxG [mm] : 890x400x600•
Kod produktu (PNC) : 913 128 420•
Kod EAN : 7332543699384•

Opis produktu:

Pralka ładowana od góry
z serii 600 z systemem
SensiCare, opcją
SoftPlus, funkcją Eco
TimeManager i
programem
antyalergicznym,
pojemność 6 kg.
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