
EWT1062IFW Vrchem plněná pračka

Velké či malé náplně – vaše pračka upraví svůj
program
Tato pračka s funkcí AutoSense přizpůsobí čas a
spotřebu vody a energie každému cyklu. A protože
pračka nikdy nepere déle než je to nutné, vaše
oblečení zůstane jako nové.

Velké či malé náplně – vaše pračka upraví svůj
program
Díky této pračce můžete prát jak velké tak malé
náplně flexibilně a účinně. Funkce AutoSense
automaticky nastaví čas, energii a vodu potřebnou pro
velikost vaší náplně. Mimořádně velký buben zajišťuje
velkou prací kapacitu, když je zapotřebí, ale nikdy

Získejte více volnosti - odložte start programu

Neplánujte si váš den kolem vašeho prádla. Díky
funkci odloženého startu můžete odložit spuštění
dalšího programu tak, aby bylo prádlo připravené,
kdykoliv se vám to hodí.

Další benefity
Modrý certifikát Woolmark (dříve Zlatý) – záruka nejšetrnější péče•

Hodnocení energetické třídy A++•

Specifikace

Vrchem plněná pračka•
Náplň prádla: 6 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1000
ot./min.

•

Program pro hedvábí•
Prací programy: vyp / zap , bavlna ,
bavlna ekonomický , syntetické , jemné
, vlna plus , hedvábí , peřiny, máchání ,
vypouštění , odstřeďování , džíny ,
závěsy , lehké sportovní , trička 30

•

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

•

Nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní nožky•

Technické specifikace

Barva ovládacího panelu : Bílá•
Barva : Bílá•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1000•
Materiál nádrže : Carboran•
Technologie praní : Eco flap•
Funkce : výběr teploty, výběr otáček, předpírka, rychlé, zpožděný
start, extra máchání, start/pauza

•

FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Typ plnícího otvoru : Carboran•
Značka : Electrolux•
Model : EWT1062IFW•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Kapacita praní (kg) : 6•
Energetická třída : A++•
Účinnost praní : A•
Účinnost odstřeďování : C•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1000•
Příkon (W) : 2200•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 167,0•
Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.87•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.57•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 40°C (kWh) : 0.54•
Spotřeba energie ve stavu vypnuto (W) : 0,48•
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) : 0,48•
Trvání pohotovostního režimu (min.) : 5•
Roční spotřeba vody (l) : 9490•
Obvyklý program : Bavlna 60, poloviční a plná náplň, Bavlna 40,
poloviční náplň

•

Čas praní - bavlna 60°C (min) : 246•
Čas praní - bavlna 40°C (min) : 150•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 40°C (min) : 175•
Hlučnost při praní dB(A) : 57•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 74•
Spotřeba energie (kWh) - Trvání programu Bavlna 60 : 0.87 - 246•
Spotřeba (kWh) - Bavlna 60 (min.), 1/2 náplň : 0.57 - 174•
Spotřeba (kWh) - Bavlna 40 (min.), 1/2 náplň : 0.54 - 175•
Spotřeba vody (l) : 47•

Popis výrobku


