EW7F348SI Pralka ładowana od frontu
Pranie bez zagnieceń prosto z pralki
Pralka PerfectCare 700 do zabudowy jest cicha,
doskonale pasuje do innych urządzeń do zabudowy i
zapewnia idealne efekty prania.

Mniej zagnieceń dzięki funkcji SteamCare
System SteamCare pod koniec każdego prania kieruje
do bębna parę, aby zmniejszyć o jedną trzecią ilość
zagnieceń. W znacznym stopniu ogranicza to
potrzebę późniejszego prasowania.

Ochrona tkanin w codziennym praniu dzięki
funkcji SensiCare
Dzięki czujnikom urządzenie w ciągu pierwszej minuty
prania automatycznie dostosowuje parametry cyklu do
wielkości ładunku, aby skrócić czas prania oraz
zużycie wody i energii. Oznacza to, że nawet
najmniejszy ładunek nie będzie prany zbyt długo,

Dodatkowe zalety:
• Detergent i płyn zmiękczający docierają do każdego włókna pranych tkanin.
• Funkcja TimeManager® pozwoli Ci dostosować długość cyklu prania do
rozkładu dnia.
• Zapewnij sobie spokój w domu, wybierając naszą cicho działającą pralkę.

Funkcje:

Dane techniczne:

Opis produktu:

• Pralka do w pełni zintegrowanej
zabudowy w kuchni
•Maksymalna prędkość wirowania: 1400
obr./min
•O 20% mniejsze zużycie energii niż w
przypadku urządzeń klasy
energetycznej A+++ (EEI 46), zgodnie
z normą UE 1061/2010
•Maksymalny wsad: 8 kg
•Specjalny program do jedwabiu z
łagodnym cyklem piorącym i
odpowiednim cyklem wirowania
•Programy prania: wł./wył., bawełna,
bawełna ekonomiczny, tkaniny
syntetyczne, delikatny, antyalergiczny,
odświeżanie, para,
wirowanie/odprowadzanie wody,
płukanie, koc, 14 min wash, sport,
odzież zewnętrzna, denim,
wełna/jedwab
•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
•Urządzenie zabezpieczające przed
zalaniem z czujnikiem Aqua Control

• Typ produktu : Pralka ładowana od frontu
•Instalacja : do zabudowy
•Kolor : biały
•Maksymalny wsad [kg] : 8
•Efektywność energetyczna (2010/30/EC) : A+++
•Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC) : 156,0
•Zużycie energii - urządzenie wył. [W] (2010/30/EC) : 0,30
•Roczne zużycie wody [l] (2010/30/EC) : 10999
•Efektywność wirowania [2010/30/EC] : B
•Maks. prędkość wirowania [obr./min.] (2010/30/EC) : 1400
•Deklarowany program (2010/30/EC) : bawełna 60 pół wsadu i
cały wsad, bawełna 40 pełny wsad
•Stad. prog. czas bawełna 60 [min] : 295
•Stan. prog. czas bawełna 60, pół wsadu [min] : 235
•Stan. prog. czas bawełna 40, pół wsadu [min] : 235
•Czas trwania trybu oczekiwania [min] (2010/30/EC) : 5
•Poziom hałasu [dB(A)] : 46
•Poziom hałasu - wirowanie [dB(A) re 1 pW] (2010/30 : 68
•Wilgotność [%] po maks. wirowaniu (2010/30/EC) : 52
•Pojemność bębna [l] : 52
•Klasa efektywności prania : A
•Typ silnika : inwerter Permanent Magnet
•Programy parowe : tak
•Typ wyświetlacza : średni LED
•Kontrola wyważenia : tak
•Liczba pojemników na detergent : 3
•Rodzaj węża : podwójna ścianka
•Długość węża doprowadzającego [cm] : 150
•Długość węża odprowadzającego [cm] : 145
•Przewód [m] : 1,5
•Nóżki : 4 regulowane
•Pobierana moc [W] : 2000
•Wymagany bezpiecznik [A] : 10
•Napięcie [V] : 230
•Wymiary WxSzxG [mm] : 819x596x540
•Maksymalna głębokość [mm] : 553
•Kod produktu (PNC) : 914 580 009

Pralka do zabudowy
PerfectCare 700 z
systemem SteamCare,
który pod koniec
każdego prania kieruje
do bębna parę, aby
zmniejszyć o jedną
trzecią ilość zagnieceń.
funkcjami SensiCae
oraz TimeManager®,
pojemność 8 kg, klasa
A+++.
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