
Snadné vkládání i vykládání prádla
Tato velkokapacitní pračka má extra velký plnicí otvor, díky kterému je 
vkládání i vykládání prádla mnohem snadnější – a to i těch objemnějších jako 
jsou přikrývky.

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.

Čisté prádlo, kdykoli se vám to bude hodit
Díky funkci odloženého startu upravíte prací cyklus tak, 
aby vyhovoval vašemu rozvrhu. Prádlo bude připravené 
k vyjmutí, až se vám to bude hodit. Neztratí tak svoji 
svěžest ani vůni a dosáhnete těch nejdokonalejších 
výsledků.

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.

Oblečení na každý den vyprané s péčí
Technologie SensiCare v pračkách Electrolux PerfectCare 600 upraví pro 
každou várku prádla automaticky čas, spotřebu vody i elektrické energie. Tím 
zajistí, že se žádný oděv nebude prát příliš dlouho.

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, přikrývka, hedvábí , vlna , 
sport, outdoor, džínovina
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• LCD číselný displej
• Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně
• Funkce odložený start
• Protipěnový systém
• Invertorový motor, 10 let záruka
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Ochrana proti vytopení
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Kapacita praní (kg) 8
Energetická třída A+++
Účinnost odstřeďování B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1200
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 156,0
Roční spotřeba vody (l) 9999
Rozměry (mm) 850x600x576
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič
Ovládání LCD číselný diplej

Prací programy

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

přikrývka, hedvábí , vlna , sport, 
outdoor, džínovina

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) 0.81
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 
60°C (kWh) 0.57

Čas praní - bavlna 60°C (min) 290
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 
60°C (min) 228

Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) 52

Spotřeba vody, poloviční náplň - 
bavlna 60°C (l) 40

Spotřeba energie ve stavu vypnuto 
(W) 0,30

Objem bubnu (l) 53
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Hlučnost při praní dB(A) 51
Hlučnost odstřeďování dB(A) 78
Vlhkost v % po max. odstředění 
(2010/30/EC) 53

FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Funkce
zap./vyp., výběr teploty, výběr otáček, 
předpírka, start/pauza, odložený start, 

úspora času
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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