
Czyste ubrania wtedy, gdy tego potrzebujesz
Dopasuj godzinę rozpoczęcia programu do swoich planów. Dzięki funkcji 
opóźnienia startu ubrania będą czysta dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz. 
Pozostaną świeże i pachnące.

Mniej energii, więcej czasu 
Funkcja Eco TimeManager umożliwia dostosowanie długości cyklu prania do 
potrzeb użytkownika. Pozwala to zaoszczędzić czas i energię przy zachowaniu 
doskonałych efektów prania.

Pielęgnacja każdego włókna z myślą o bardziej 
miękkim praniu
Opcja SoftPlus zapewnia wstępne namoczenie i 
równomierne rozłożenie prania w bębnie. Dzięki temu 
detergent dociera do każdego włókna, a wyprane 
rzeczy są bardziej miękkie i dłużej pachną świeżością.

Program Antyalergiczny plus para - dodaj parę, aby 
zwiększyć skuteczność prania 
Program Antyalergiczny plus para pozwala usuwać 
bakterie z odzieży, łącząc działanie pary wodnej z 
wysokowydajnym programem prania. 

Odpowiednio dostosowana pielęgnacja w krótszym 
czasie
System SensiCare dostosowuje parametry cyklu prania 
do ładunku, aby zapobiec zbyt długiemu praniu ubrań. 
Dzięki temu dłużej zachowują one swój atrakcyjny 
wygląd. 

Pralka ładowana od frontu PerfectCare 600 z systemem SensiCare, opcją 
SoftPlus, programem Antyalergicznym i funkcją Eco TimeManager, pojemność 
8 kg.

Zadbaj o codzienne pranie
Doskonała pralka PerfectCare 600 z systemem SensiCare dostosowuje czas 
trwania programu do wielkości ładunku, aby zaoszczędzić wodę i energię, a 
także zapobiec zbyt długiemu praniu. Dzięki temu jest ono bardzo 
ekonomiczne.

Funkcje

• Maksymalna prędkość wirowania: 1400 obr./min
• Maksymalny wsad: 8 kg
• Silnik inwerterowy
• Specjalny program do jedwabiu z łagodnym cyklem piorącym i odpowiednim 
cyklem wirowania 
• Programy prania: Eco 40-60, bawełna, tkaniny syntetyczne, delikatny, szybki 
14 min, płukanie, wirowanie/odprowadzanie wody, antyalergiczny, kołdra, 
jedwab, wełna, sport, odzież zewnętrzna, denim
• System płukania zapobiegający powstawaniu piany
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Nóżki: 4 regulowane
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Typ produktu Pralka ładowana od frontu
Instalacja wolnostojąca
Kolor biel
Maks. pojemność prania (UE 
2017/1369) [kg] 8

Efektywność energetyczna (UE 
2017/1369) C

Zużycie energii na 100 cykli w 
programie Eco (UE 2017/1369) [kWh] 63

Zużycie energii w trybie wyłączenia 
(UE 2017/1369) [W] 0.5

Klasa wydajności wirowania dla 
programu Eco 40-60 (UE 2017/1369) B

Prędkość wirowania podczas 
programu Eco 40-60, załadunek 
znamionowy (UE 2017/1369) 
[obr./min.]

1351

Czas trwania cyklu Eco 40-60, 
załadunek znamionowy (UE 
2017/1369) [godz.:min.]

3:25

Czas trwania cyklu prania Eco 40-60, 
1/2 załadunku (UE 2017/1369) 
[godz.:min.]

2:40

Poziom hałasu (UE 2017/1369) [dB
(A)] 76

Klasa emitowanego hałasu (UE 
2017/1369) B

Pojemność bębna [l] 53
Wskaźnik efektywności prania dla 
programu Eco 40-60 (UE 2017/1369) 1.031

Typ silnika inwerterowy
Programy parowe nie
Typ wyświetlacza średni LED
Rodzaj węża standard
Długość węża doprowadzającego [cm] 130
Długość węża odprowadzającego [cm] 145
Liczba pojemników na detergent 3
Długość przewodu [m] 1,8
Nóżki 4 regulowane
Pobierana moc [W] 2000
Wymagany bezpiecznik [A] 10
Napięcie [V] 230
Wymiary WxSzxG [mm] 847x596x547
Maksymalna głębokość [mm] 576
Kod produktu (PNC) 914 917 528
Kod EAN 7332543971824

Specyfikacja techniczna
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