
Тих режим на работа 
Пералните на Electrolux са разработени така, че да не нарушават тихата и 
приятна обстановка вкъщи.   

Функция TimeManager® - вие управлявате времето
Вие задавате кога искате прането да е готово. Нека прането се 
съобразява с Вашия график, не обратно.

Система SensiCare - нежна ежедневна
грижа за Вашето
пране
Пералните за вграждане ElectroluxPerfectCare 600 
със системаSensiCare регулиратпараметрите на 
програматаспрямо обема на прането, катоизползват 
по-малко време,енергия и вода при по-
малкизареждания и такапредотвратяват 
ненужнодългото пране, което захабявадрехите. 
Така ще сте спокойни,че любимите Ви
Опция SoftPlus - цялото пране ухае свежо 
С опция SoftPlus се постига по-равномерно 
покритие на омекотителя за тъкани по цялото пране

SteamCare: с 1/3 по-малко гънки благодарение на 
парата 
Нашата система с пара SteamCare завършва всеки 
цикъл на
пране с пара, намалявайки гънките по дрехите с 1/3. 
Добавянето
на пара отпуска нишките на тъканите и те стават по-
меки и
удобни. По-малкото гладене и излагане на дрехите 
на високи

Бързо постигане на
безупречен вид
Понякога само една чиста бяла риза или
изпънат панталон ни подават нужната
информацията за притежателя им.
С иновативната система с пара при нашите
перални PerfectCare серия 700 SteamCare,
можете да завършите всяко пране с доза

Product Benefits & Features

• Програма, предназначена специално за копринени тъкани с внимателно 
изпиране и центрофуга
• Програми за изпиране: Eco 40-60, Памук, Синтетика, Деликатни, 
Антиалергична, Пара FreshScent, Центрофуга / Изпомпване, Изплакване, 
Олекотени завивки, Бърза 14 мин., Спорт, Outdoor (Връхни дрехи), Деним 
(дънки), Вълна/Коприна
• Система за изплакване без пяна
• Защита за деца
• Крачета: 4 регулируеми 
• Защита от преливане
• Устройство за защита от преливане с Aqua Control сензор
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Капацитет на пране (кг) 7
Макс. обороти центрофуга (об./мин.) 1351
Енергиен клас D
Клас ефективност на 
центрофугиране B

Инсталация За вграждане
Размери ВxШxД в мм 819x596x540
Максимална дълбочина (мм) 553
Основен цвят Бял/a
Тип мотор Универсален
Захранващо напрежение (Volt) 230
Необходим предпазител (А) 10
Продуктов код (PNC) 914 580 243
Консумирана мощност (Watt) 2200
Woolmark сертификат Woolmark blue
Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 72
Консумация на енергия (kWh) 0.688
Kонсумация на енергия за 100 
цикъла (kWh) 69

Продължителност на програма Еco, 
40-60°C, пълно зареждане (мин) 3:20

Консумация на енергия в 
изкл.режим (Off mode) (W) 0.5

Консумация на енергия при Stand-by 
режим (W) 0.5
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