
Invertorový motor – odolný a energeticky účinný
Vyzkoušejte energeticky účinné praní delší dobu s invertorovým motorem. 
Navržen pro nízkou spotřebu energie a extra dlouhou životnost při trvale 
účinném praní. 

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 toho objemnějšího jako jsou 
přikrývky.

Perte až o 50 % rychleji s funkcí TimeSave 
Zažijte rychlejší důkladné praní s funkcí TimeSave. 
Stisknutím tlačítka zkrátíte dobu hlavního pracího cyklu 
až o 50 %. Vaše bavlněné a syntetické prádlo bude 
vypráno stejně důkládně, ovšem za polovinu času. 

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 délku pracího 
cyklu aktuální náplni. Vaše oděvy se nebudou prát 
nadměrně dlouho, zachovají si svůj vzhled a hebkost. 
Pro úsporu času, vody a elektrické energie.

Oblečení na každý den vyprané s péčí
Technologie SensiCare v pračkách SensiCare 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

• 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 , sport, outdoor, džínovina
• Invertorový motor, 10 let záruka
• Ochrana proti vytopení
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Třída energetické účinnosti C
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:25
Třída účinnosti odstředění B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1151
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 76

Rozměry (mm) 847x596x547
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič

Prací programy

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

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

Objem bubnu (l) 53

Funkce
zap./vyp., Temp Selection, výběr 

otáček, předpírka, start/pauza, Delay, 
úspora času

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

Příkon (W) 2000
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10
Woolmark Woolmark Blue
Barva ovládacího panelu Bílá
Barva předních dvířek D Dark Grey L
EAN kód produktu 7332543766963
Jazyk ovládacího panelu čeština

Technická specifikace
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