
EW6S226SPI Pralka ładowana od frontu

Zadbaj o codzienne pranie

Kompaktowa pralka PerfectCare 600 z systemem
SensiCare dostosowuje czas trwania programu do
ilości odzieży, aby zaoszczędzić wodę i energię, a
także zapobiec zbyt długiemu praniu.

Odpowiednio dostosowana pielęgnacja w
krótszym czasie
System SensiCare dostosowuje parametry cyklu
prania do ładunku, aby zapobiec zbyt długiemu praniu
ubrań. Dzięki temu dłużej zachowują one swój
atrakcyjny wygląd.

Pielęgnacja każdego włókna z myślą o bardziej
miękkim praniu
Opcja SoftPlus zapewnia wstępne namoczenie i
równomierne rozłożenie prania w bębnie. Dzięki temu
detergent dociera do każdego włókna, a wyprane
rzeczy są bardziej miękkie i dłużej pachną świeżością.

Dodatkowe zalety:
Program Antyalergiczny plus para - para pomoże Ci usunąć bakterie i
alergeny z ulubionych ubrań.

•

Funkcja Eco TimeManager - ciesz się doskonałymi efektami każdego prania.•

Kompaktowe pralki pielęgnują odzież, a przy tym nie zabierają dużo miejsca.•

Funkcje:

Maksymalna prędkość wirowania:
1200 obr./min

•

*O 40 większa efektywność
energetyczna w porownaniu do
standardowej klasy A (0,19 kWh/kg),
mierzona zgodnie z wytycznymi normy
EN60456.

•

Maksymalny wsad: 6 kg•
Silnik inwerterowy•
Specjalny program do jedwabiu z
łagodnym cyklem piorącym i
odpowiednim cyklem wirowania

•

Programy prania: wł./wył., bawełna,
bawełna ekonomiczny, tkaniny
syntetyczne, delikatny, szybki,
płukanie, wirowanie/odprowadzanie
wody, antyalergiczny, Baby, jedwab,
wełna plus, sport, odzież zewnętrzna,
denim

•

Kontrola zrównoważenia wsadu•
Technologia Fuzzy Logic
dostosowująca parametry do wsadu

•

Funkcja opóźnionego startu•
System płukania zapobiegający
powstawaniu piany

•

Zabezpieczenie przed dziećmi•
Nóżki: 4 regulowane•
Zabezpieczenie przed zalaniem•

Dane techniczne:

Typ produktu : Pralka ładowana od frontu•
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 - urządzenie wył. [W] (2010/30/EC) : 0,30•
Roczne zużycie wody [l] (2010/30/EC) : 9999•
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] : 215•
Stan. prog. czas bawełna 60, pół wsadu [min] : 185•
Stan. prog. czas bawełna 40, pół wsadu [min] : 175•
Czas trwania trybu oczekiwania [min] (2010/30/EC) : 5•
Poziom hałasu [dB(A)] : 54•
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•
Programy parowe : nie•
Typ wyświetlacza : duży LED•
Kontrola wyważenia : tak•
Liczba pojemników na detergent : 3•
Rodzaj węża : standard•
Długość węża doprowadzającego [cm] : 130•
Długość węża odprowadzającego [cm] : 197•
Przewód [m] : 1,4•
Nóżki : 4 regulowane•
Pobierana moc [W] : 2000•
Wymagany bezpiecznik [A] : 10•
Napięcie [V] : 230•
Wymiary WxSzxG [mm] : 845x595x380•
Maksymalna głębokość [mm] : 420•
Kod produktu (PNC) : 914 340 223•

Opis produktu:

Pralka Slim PerfectCare
600 z systemem
SensiCare, który
dostosowuje parametry
cyklu prania do ładunku,
aby zapobiec zbyt
długiemu praniu ubrań, z
opcją SoftPlus, funkcją
Eco TimeManager i
programem
Antyalergiczny plus
para, pojemność 6 kg.
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