
Méně energie, více času
Funkce Eco TimeManager umožňuje přizpůsobit délku pracího cyklu podle 
vašich časových možností. Ušetříte čas i energii, vaše prádlo přitom bude 
perfektně čisté. Spolehněte se.

Každodenní praní se silou antialergické páry
Náš antialergický program kombinuje vlhkou páru a vysokou prací účinnost pro 
úplné odstranění bakterií z vašich oděvů.

59 minut pro perfektní péči
S nižšími teplotami a pracím prostředkem předem smíchaným s aviváží 
dostává vaše oblečení tu nejlepší péči za méně jak hodinu. Díky tomu si vaše 
oděvy déle zachovají hebkost a strukturu.  

Péče na míru v kratším čase
Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální 
náplni, aby zabránila zbytečně dlouhému praní. Oděvy 
si tak déle zachovají svůj vzhled a hebkost.

Hebkost a struktura dokonale zachována
Technologie UltraCare smíchá prací prostředek a 
aviváž s vodou dříve, než se dostane do bubnu k 
prádlu. Výsledkem je rychle a důkladně vyprané prádlo.

Každé vlákno oblečení ošetřeno a chráněno
V pračce PerfectCare 800 s technologií UltraCare se prací prostředek a aviváž 
smíchají s vodou dříve, než se dostanou do bubnu k prádlu. Výsledkem je 
rychle, důkladně a jemně vyprané oblečení.

Specifikace a benefity

• Náplň prádla: 8 kg
• Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot./min.
• Program pro hedvábí
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, rychlý 14 
minut, máchání , odstřeď./vypouštění, Antialergický program s párou, 
přikrývka, hedvábí , vlna plus , outdoor, džínovina, UltraWash
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
• Funkce odložený start
• Protipěnový systém
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Ochrana proti vytopení
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Kapacita praní (kg) 8
Energetická třída A+++ -40%
Účinnost odstřeďování B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1200
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 117,0
Roční spotřeba vody (l) 9999
Rozměry (mm) 850x600x576
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič
Ovládání Velký LED displej

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, rychlý 14 minut, máchání , 
odstřeď./vypouštění, Antialergický 

program s párou, přikrývka, hedvábí , 
vlna plus , outdoor, džínovina, 

UltraWash
Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) 0.61
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 
60°C (kWh) 0.45

Čas praní - bavlna 60°C (min) 270
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 
60°C (min) 240

Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) 52

Spotřeba vody, poloviční náplň - 
bavlna 60°C (l) 37

Spotřeba energie ve stavu vypnuto 
(W) 0,30

Objem bubnu (l) 53
Typ motoru ÖKOInvertor
Hlučnost při praní dB(A) 50
Hlučnost odstřeďování dB(A) 73
Vlhkost v % po max. odstředění 
(2010/30/EC) 53

FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Funkce

výběr teploty, výběr otáček, předpírka, 
skvrny, pouze máchání, Soft Plus, 

snadné žehlení, odložený start, Time 
Manager, start/pauza, tichý

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka kabelu (m) 1.8
Délka napouštěcí hadice (cm) 130
Délka vypouštěcí hadice (cm) 145
Příkon (W) 2200

Technická specifikace
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