
EWT1366HGW Vrchem plněná pračka

Když potřebujete péči - použijte páru

Profesionální napařovací systém naší kompaktní
pračky SteamCare Eco odstraní zmačkání, osvěží
oblečení a zanechá je hladké a se svěží vůní. Modrý
certifikát společnosti Woolmark rovněž zaručuje tu
nejšetrnější péči o vlněné oblečení určené pouze k

Pračka, která zároveň usnadňuje žehlení

Pomocí přírodní páry můžete osvěžit své prádlo a
zbavit ho pomačkání. Pouhým stisknutím tlačítka
budou vaše oděvy vypadat jako nové – měkké,
hladké, se svěží vůní a méně přehyby.

Nastavte program podle svého plánu - ne naopak

Ujistěte se, že se praní prádla vejde do vašeho
rozvrhu. Díky funkci TimeManager® můžete nastavit
program tak, aby bylo vaše prádlo vyprané přesně,
kdy to požadujete.

Další benefity
Systém SoftAccess pro hladký přístup do pračky•

Profesionální invertorový motor Electrolux•

O 10 % energeticky účinnější než pračka třídy A+++•

Specifikace

Vrchem plněná pračka•
Náplň prádla: 6 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1300
ot./min.

•

LCD displej•
Prací programy: vyp / zap , bavlna ,
bavlna ekonomický , syntetické , jemné
, vlna plus , džíny , máchání ,
odstředění/vypouštění , peřiny, lehké
sportovní , rychlý , pára - osvěžení ,
pára - syntetika , pára - bavlna

•

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•
Invertorový motor pro zvýšený výkon a
velmi tichý chod

•

Ochrana proti vytopení•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva ovládacího panelu : Bílá•
Barva : Bílá•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1300•
Materiál nádrže : Carboran•
Technologie praní : Eco ventil•
Funkce : výběr teploty, výběr otáček, časový manažer - možnost
zkrácení pracího cyklu, časový manažer - možnost prodloužení
pracího cyklu, předpírka, snadné žehlení, zpožděný start, extra
máchání, start/pauza

•

FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Typ plnícího otvoru : Carboran s jemným otevíráním•
Energie : Energy supply•
Značka : Electrolux•
Model : EWT1366HGW•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kapacita praní (kg) : 6•
Energetická třída : A+++•
Účinnost praní : A•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1300•
Příkon (W) : 2200•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 138,0•
Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.75•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 40°C (kWh) : 0.44•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,30•
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) : 0,30•
Trvání pohotovostního režimu (min.) : 5•
Roční spotřeba vody (l) : 8390•
Obvyklý program : Bavlna 60, poloviční a plná náplň, Bavlna 40,
poloviční náplň

•

Čas praní - bavlna 60°C (min) : 247•
Čas praní - bavlna 40°C (min) : 170•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 40°C (min) : 179•
Hlučnost při praní dB(A) : 51•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 77•

Popis výrobku


