
EWT1262IFW Top loaded WM

Nega perila, ki se vam prilagodi

Kompakten stroj Electrolux FlexCare za vsako količino
perila samodejno prilagodi čas trajanja pranja, porabo
vode in energije. Tako se prilagodi vam, zato je vsako
pranje ravno prav dolgo. In ker perila nikoli ne opere
preveč, ga varuje pred poškodbami in pomaga, da

Velike ali majhne količine perila - pralni stroj
prilagodi program
Ta stroj s funkcijo AutoSense zagotavlja vso
prilagodljivost, ki jo potrebujete. Ima velik boben za
pranje velikih količin perila naenkrat, za manjše
količine perila pa samodejno prilagodi čas ter porabo
vode in energije.

Funkcija zamika vklopa

Ne načrtujte svojega dneva okoli perila. S funkcijo
zamika vklopa lahko prestavitev začetek naslednjega
cikla, tako da bo perilo pripravljeno, takrat ko boste vi
želeli.

Prednosti izdelka:
Certifikat Woolmark Blue – zagotovljena najnežnejša nega•

Razred energijske učinkovitosti A++•

Značilnosti:

Pralni stroj z zgornjim polnjenjem•
Zmogljivost: 6 kg•
Največja hitrost ožemanja: 1200 rpm•
Poseben program za svilena oblačila•
Programi: vklop/izklop, bombaž,
bombaž ekonomično, sintetika,
občutljivo, volna plus, svila, odeja,
izpiranje, črpanje, ožemanje, jeans,
zavese, lahka športna oblačila, 5 srajic
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•

Zamik vklopa•
Samopozicioniranje položaja bobna ob
koncu programa

•

Uravnotežen nadzor napolnjenega
bobna

•

Tehnologija Fuzzy logika prilagojena
polnjenju

•

Podnožje: 2 nastavljivi + 2 fiksni nogici•
Sistem za prepečevanje izliva•

Tehnične značilnosti:

Zmogljivost pranja (kg) : 6•
Razred energijske učinkovitosti : A++•
Maksimalno število obratov/min : 1200•
Sistem motorja : Univerzalni•
Prostornina bobna : 42•
Programi : vklop/izklop, bombaž, bombaž ekonomično, sintetika,
občutljivo, volna plus, svila, odeja, izpiranje, črpanje, ožemanje,
jeans, zavese, lahka športna oblačila, 5 srajic 30

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 890x400x600•
Učinek ožemanja : B•
Letna poraba el. energije (kWh) : 167,0•
Letna poraba vode (l) : 9490•
Odstotek vlage po maksimalnem ožemanju : 53•
Glasnost pri pranju (dB(A)) : 57•
Glasnost pri ožemanju (dB(A)) : 78•
Depth max, mm : 600•
Kolesa : 2 nastavljivi + 2 fiksni nogici•
Dolžina kabla (m) : 1,65•
Priključna moč (W) : 2200•
Moč (V) : 230•
Varovalka (A) : 10•
Frekvenca (MHz) : 50•
Certifikat Woolmark : Woolmark Blue•
PNC koda : 913114517•
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