
Kompaktiška skalbyklė užtikrina nepriekaištingą drabužių priežiūrą
Naudojant kompaktišką skalbyklę iš „Electrolux“, jūsų drabužiai atrodys 
pritrenkiamai. Išskirtinės konstrukcijos skalbyklę galima pastatyti ten, kur 
nepakanka vietos standartinių matmenų prietaisams ir taip sutaupyti erdvės 
namuose. Kaskart skalbdami savo mėgstamus drabužius, galėsite džiaugtis 
puikiais rezultatais.

Mažiau energijos, daugiau laiko 
Mūsų „Eco TimeManager“ leidžia koreguoti skalbimo ciklo trukmę pagal jūsų 
turimą laiką. Sutaupoma laiko ir energijos ir visiškai nepablogėja jūsų drabužių 
skalbimas.

Pasiekiamas kiekvienas plaušelis, visi skalbiniai 
tampa minkštesni
Naudojant mūsų parinktį „SoftPlus“, drabužiai mirkomi ir 
vienodai paskirstomi. Pasiekiamas kiekvienas plaušelis 
ir kiekvienas skalbinys ilgiau išlieka minkštas ir gaivus.

Pridėkite garų, kad skalbiniai būtų tikrai švarūs 
Naudojant mūsų funkciją „Anti-Allergy Vapour“, 
vandens garai derinami su aukštos kokybės skalbimo 
programa, kad iš drabužių būtų pašalintos bakterijos.

„SensiCare“ – tai pritaikyti skalbimo parametrai ir 
puikūs rezultatai 
Sistema „SensiCare“ pagal skalbinių kiekį automatiškai 
koreguoja programos parinktis. Išmanieji jutikliai 
mažina programos trukmę, vandens ir energijos 
sąnaudas, todėl net ir maži skalbinių kiekiai išskalbiami 
ypač tiksliai. Veiksmingas skalbimas be pavojaus 
pažeisti audinius.

600 PerfectCare "Eco Valve" iš priekio kraunama skalbyklė, 6 kg 1200 aps./min

Kruopščiai išskalbti kasdieniai skalbiniai
Kompaktiška skalbyklė „PerfectCare 600“ su sistema „SensiCare“ pritaiko 
programos trukmę skalbinių kiekiui, todėl sunaudojama mažiau energijos bei 
vandens, o skalbiniai apsaugomi nuo per ilgo skalbimo. Ekonomiškiausi ciklai 
netgi mažiausiems skalbinių kiekiams. Kadangi skalbyklė yra neplati, ji užima 
mažai vietos, tačiau tai

Gaminio privalumai ir ypatybės

• Šilko programa, skirta specialiai šilkui, su švelniu plovimu ir jam pritaikytu 
gręžimo ciklu
• Skalbimo programos: Eco 40-60, Medvilnė, Sintetika, Švelnus plovimas, 14 
min, Skalavimas, Gręžimas/vandens išleidimas, Antialerginiai garai, Vaikų 
rūbai, Šilkas, Vilna, Sporto rūbai, Lauko rūbai, Džinsai
• Uždelsto įsijungimo galimybė
• Neputojanti skalavimo sistema
• Užraktas nuo vaikų
• Kojelės: 4 reguliuojamos
• Apsauga nuo užliejimo
• Inverterinis variklis didesniam našumui ir itin tyliam veikimui
• Pridedamas priedas, padedantis geriausiai panaudoti skystus skalbiklius 
• SoftPlus funkcija
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Spalva Balta
Skalbimo talpa, kg 6
Maksimalus gręžimo greitis, 
apsukos/min. 1151

Energijos suvartojimas 100-ui ciklų, 
kWh 65

Variklis Inverterinis
Skalbimo technologija "Eco Valve"
Putų kontrolė Putų susidarymo kontrolės sistema

Programos

Eco 40-60, Medvilnė, Sintetika, 
Švelnus plovimas, 14 min, 

Skalavimas, Gręžimas/vandens 
išleidimas, Antialerginiai garai, Vaikų 

rūbai, Šilkas, Vilna, Sporto rūbai, 
Lauko rūbai, Džinsai

Aukštis, mm 843
Plotis, mm 595
Gylis, mm 378
Programų indikatorius LED
Ekranėlis Mažas LED
Įtampa, V 230
Galingumas, W 2000
Saugiklis (A) 10
Maitinimo laido ilgis, m 1.4
Davikliai Nėra

Skalbimo efektyvumo klasė A
Likutinė drėgmė, % 52
Gręžimo efektyvumo etiketė B
Gręžimo triukšmas, dB(A) re 1 pW 77
Vandens tiekimas Šaltas
Garų funkcija No
„Wi-Fi“ sąsaja Nėra

Gaminio techninės savybės
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