
Váš místní prodejce

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.
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Tento katalog je určen výhradně a pouze pro potřeby prodejce.
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Pračky předem plněné • Sušičky • Pračky úzké předem plněné • Pračky vrchem plněné
Pračky kombinované se sušičkou • Vestavné pračky • 2021

Pračky a sušičky 
Electrolux PerfectCare

For better living. Designed in Sweden.

Electrolux s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04
Bratislava, Slovensko

Zákaznícke centrum: +421 232 141 303
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:
www.electrolux.sk

           /electroluxslovensko

           /electrolux.sk

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.
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Vše promyšlené 
do nejmenších 
detailů

Velký plnicí otvor pro maximální 
komfort při manipulaci s prádlem. 

Jasný, široký a intuitivní displej pro 
maximální komfort při ovládání spotřebiče.

Dokonalý, ergonomicky tvarovaný 
otočný ovladač pro komfortní obsluhu.

Sjednocený design praček a sušiček.

Své úsilí jsme zaměřili  
na otočný ovladač, dvířka  
a ovládací panel.
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Společnost Woolmark

Logo Woolmark patří k těm 
nejuznávanějším a nejrespektovanějším 
značkám na trhu, představuje záruku 
nejvyšší kvality a známku špičkového 
inovativního přístupu, a to od výběru 
ovčí farmy až po finální výrobek. 

woolmark.com

Pračky a sušičky Electrolux PerfectCare  
nabízí programy pro praní a sušení vlny  
schválené společností Woolmark, se kterými  
můžete bez obav prát a sušit dokonce  
i vlnu určenou pouze k ručnímu praní.

Zelený certifikát Woolmark Green, který 
získaly pračky PerfectCare série 800 a 900 
vybavené technologií UltraCare, je zárukou 
stejně citlivého zacházení s choulostivými 
tkaninami jako modrý certifikát Woolmark 
Blue, navíc však představuje mimořádnou 
efektivitu z hlediska spotřeby vody a energie.

Nebojte se prát  
a sušit vlnu
Partnerství se společností Woolmark zaručuje,  
že můžete bez obav prát a sušit dokonce  
i vlnu určenou výhradně pro ruční praní. 

Věděli jste, že...

vlnu nebo kašmír 
by dalo do sušičky 
pouze 7 % lidí? 
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Pračky předem 
plněné – hluboké
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Electrolux PerfectCare
Pračky s hlubokým 
plněním
Jediný doplněk k vašemu šatníku, který 
potřebujete pro praní všech oděvů, dokonce  
i těch nejjemnějších a nejchoulostivějších.

Electrolux PerfectCare – pračky s hlubokým plněnímElectrolux PerfectCare – pračky s hlubokým plněním

Technologie SteamCare

Technologie FreshScent

Technologie SensiCare

Funkce SoftPlus (Jemné+)
Technologie SensiCare

Funkce SoftPlus (Jemné+)

Antialergický program  
s párou

PerfectCare 600  
s technologií SensiCare

PerfectCare 700  
s technologií SteamCare

Přehled benefitů
praček 
PerfectCare

Program Denim 
S jemným programem na denim zůstane 
džínovina déle jako nová. Péče při každém cyklu.

Technologie SteamCare s funkcí Pára+ 
Na konci praní přidá parní fázi pro 
vyhlazení prádla a odstranění záhybů. 
Samostatné krátké parní programy osvěží 
a regenerují prádlo mezi nošeními. 

Funkce SoftPlus (Jemné+) 
Aviváž se postupně a rovnoměrně přidává 
do předem navlhčeného prádla ještě před 
posledním mácháním. Prádlo je tak jemnější, 
déle voní a vlákna nejsou tak namáhána.

Technologie SensiCare 
Automaticky se přizpůsobí velikosti 
náplně, čímž zabraňuje nadměrnému 
praní. Šetří váš čas i peníze.

Antialergický program s párou 
Vysoce účinný program doplněný párou 
odstraňuje z prádla bakterie a alergeny.
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Pračky Electrolux PerfectCare všechny série

Zachovejte barvu, 
zabraňte vzniku šmouh

Perfektní džíny jsou součástí téměř každého šatníku. Pračky 
Electrolux PerfectCare jsou pro džíny jako stvořené díky 
speciálnímu programu na denim. Ačkoli je denim trvanlivá 
tkanina, vyžaduje správnou péči. Program na denim u všech 
praček PerfectCare zachová barvu i tvar vašich oblíbených džín, 
ať už barvených, s potiskem nebo indigově tmavomodrých.

Po  
20 pracích 

cyklech

Electrolux

Po  
20 pracích 

cyklech

Konkurence

Konkurence

S technologií 
SensiCare

Oblečení vypadá 
dvakrát déle jako nové*

Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální 
náplni a zabraňuje tak zbytečně dlouhému praní. 
Oděvy si tak zachovají svůj vzhled i hebkost.

* Test stálosti barev provedla společnost Ritex. Test č. 15CR00099 proběhl v prosinci 2015.

Technologie 
SensiCare
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Electrolux PerfectCare – pračky hluboké předem plněné

PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ

Ovládací panel: LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 400 
 
Technologie:
• SensiCare
• SteamCare
 
Speciální programy: 
Denim I Outdoor I  Sport I Vlna/Hedvábí I Přikrývka I Parní program 
Kašmír I Parní program FreshScent

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Pára+
• Jemné+
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h 

Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl ochrana proti vytopení – spodní kryt pračky
• ÖKOinvertor motor
 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 75
 
Maximální hloubka (mm): 599

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 547

PNC: 914 555 001

Cena: 469 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 700 EW7F348SC

8
KG

ÖKO

A

G CC
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PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ

Ovládací panel: střední LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare 

 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Přikrývka | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Snadné žehlení
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl ochrana proti vytopení – spodní kryt pračky
• Invertorový motor
 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 73
 
Maximální hloubka (mm): 576

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 547

PNC: 914 917 219

Cena: 429 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6F328WC

8
KG

A

G DD

9
KG

PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ

Ovládací panel: LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 9
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare

 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Přikrývka | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
 
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl ochrana proti vytopení – spodní kryt pračky
• Invertorový motor
 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 75
 
Maximální hloubka (mm): 660

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 630

PNC: 914 916 409

Cena: 419 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6F429BC

A

G DD

PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ

Ovládací panel: LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Přikrývka | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 

Vybavení:
• Dětská pojistka
 

 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 79
 
Maximální hloubka (mm): 576

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 547

PNC: 914 917 423

Cena: 339 EUR 

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6F428WUC

8
KG

A

G EE



Electrolux PerfectCare – pračky hluboké předem plněné
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PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ

Ovládací panel: BF LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 

Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Přikrývka | 
Antialergický

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• Úspora času
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h 

Vybavení:
• Dětská pojistka
 
 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 79
 
Maximální hloubka (mm): 576

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 547

PNC: 914 917 609

Cena: 319 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6F528SC

8
KG

A

G EE

VESTAVNÁ PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ

Ovládací panel: LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 400 
 
Technologie:
• SteamCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna/Hedvábí  | Přikrývka |
Antialergický | Parní program FreshScent

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Pára+
• Jemné+
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl ochrana proti vytopení – spodní kryt pračky
 
 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 72
 
Maximální hloubka (mm): 553

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

PNC: 914 580 213

Cena: 579 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 700 EW7F447WI

7
KG

A

G FF

PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ

Ovládací panel: BF LED displej s českými popisky  
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare

Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Přikrývka | Antialergický

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• Úspora času
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 

Vybavení:
• Dětská pojistka
• Invertorový motor
 
 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 78
 
Maximální hloubka (mm): 576

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 547

PNC: 914 917 610

Cena: 319 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6F528WVC

8
KG

A

G DD



Sušičky
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Přehled benefitů
sušiček PerfectCare

Electrolux PerfectCare
Sušičky
Jediný doplněk k vašemu šatníku, který 
potřebujete k sušení všech oděvů, dokonce 
i těch nejjemnějších a nejchoulostivějších.

Electrolux PerfectCare - sušičky prádla

PerfectCare 800  
s technologií DelicateCare

Technologie  
DelicateCare

Technologie  
GentleCare

Technologie  
SensiCare

Funkce odloženého startu 
Cyklus sušení se spustí,  
kdykoli vám to vyhovuje.

Technologie DelicateCare
Cykly jsou speciálně přizpůsobeny 
tak, aby si oblečení zachovalo 
svou kvalitu a funkčnost.

Technologie GentleCare
Oblečení usušené při poloviční  
teplotě díky technologii  
tepelného čerpadla.

Technologie SensiCare
Senzory měří vlhkost a na základě naměřených 
hodnot přizpůsobují čas sušení. Prádlo je tak 
chráněno před zbytečně dlouhým sušením. 

Plně zaměnitelná dvířka  
Přizpůsobte si polohu dvířek 
přesně podle svých potřeb.

Filtrační systém EcoFlow
Zabezpečuje efektivní cirkulaci 
vzduchu a jednoduché čištění.

Program Outdoor
Speciální cyklus sušení  
zachovává voděodolnost lépe  
než při sušení na vzduchu.

20 21



Obáváte se sušit v sušičce vlnu? 
Společnost Woolmark, přední světový odborník na vlnu, schválila 
cyklus sušení na vlnu v sušičkách PerfectCare jako maximálně 
spolehlivý. Vlna zůstane krásně hebká a nesrazí se.

Hedvábí se nepomačká a neztrácí ani barvu, ani tvar 
Hedvábí je extrémně citlivý materiál. Snadno se mačká  a ztrácí svoji 
hebkost a tvar. Díky technologii DelicateCare můžete do sušičky 
bez obav dát i oblečení ze 100% hedvábí. Stačí zvolit speciální 
program pro hedvábí a sušička si i s tímto choulostivým materiálem 
poradí. Výsledek je navíc ještě lepší, než když necháte sušit hedvábí 
volně na vzduchu. Látka je podstatně méně pomačkaná, takže ji 
nemusíte namáhat žehlením a oblečení déle vydrží jako nové.

* Bez rizika sražení vlny. Ve srovnání se sušením na podložce.

Žádné srážení.* 
Zachovaný tvar.

sražení

Electrolux

Konkurence

Program na vlnu 
Díky speciálním pohybům 
bubnu ani vlna určená pro 
ruční praní neztratí svůj tvar 
ani vzhled.

Klíčové benefity

Nebojte se sušit 
vlnu, outdoor  
ani hedvábí

*Stejně dobře jako při přirozeném sušení na vzduchu.

Technologie DelicateCare (všechny modely) 
Cykly jsou speciálně přizpůsobeny  
tak, aby si tkaniny zachovaly svou kvalitu  
a funkčnost. 

Program na hedvábí (všechny modely) 
Dokonce i oblečení ze 100% hedvábí  
je chráněno proti namáhání.  
Neztratí tak svůj tvar ani barvu.

Program Outdoor (všechny modely)
Speciální cyklus sušení  
zachovává voděodolnost lépe  
než při sušení na vzduchu.

Program na vlnu (všechny modely)
Díky speciálním pohybům bubnu  
ani vlna určená pro ruční praní  
neztratí svůj tvar ani vzhled.

Sušičky Electrolux PerfectCare série 800 Sušičky Electrolux PerfectCare série 800

Program na vlnu 
Vlněné oděvy leží rozložené 
na stěně bubnu, aby se 
zbytečně neotáčely 
a nekroutily, tedy 
nenamáhaly. Proto 
nedochází k jejich roztažení 
nebo sražení.

Program na hedvábí 
Dokonce i oblečení ze 100% 
hedvábí je chráněno proti 
namáhání. Neztratí tak svůj 
tvar ani barvu.

Technologie 
DelicateCare

22 23



Dokonale usuší  
při poloviční teplotě*

Technologie GentleCare 
suší prádlo téměř při 
poloviční teplotě ve 
srovnání s běžnými 
sušičkami. Oděvy 
nejsou nikdy vystaveny 
zbytečnému teplu 
a struktura tkanin zůstává 
déle zachovaná.  
Jak spotřeba energie,  
tak i délka cyklu  
se výrazně sníží.

*Srovnání s teplotou vzduchu u sušiček 
nepoužívajících tepelné čerpadlo.

* Lepší výsledky než při sušení outdoorových oděvů na vzduchu.

Odolnost vůči vodě*  
je zachována a obnovena

Pečujte o každou vrstvu
Když chcete úspěšně čelit přírodním živlům, 
potřebujete mít oblečené tři vrstvy. Vnější, 
například lyžařská nebo jachtařská bunda, slouží 
jako skořápka, která vás chrání před deštěm, 
větrem nebo sněhem. Střední vrstva, například 
péřová nebo flísová, vás udržuje v teple.
Poslední vrstva je v přímém kontaktu s pokožkou. 
Odvádí vlhkost, stará se o vaše pohodlí, teplo 
a pocit sucha. Každá vrstva je nezbytná 
a všechny vyžadují optimální péči, aby na vašich 
výpravách správně plnily své funkce.

Program Outdoor 
obnovuje vodovzdornost 
outdoorových oděvů* 
a technologie 
DelicateCare 
přizpůsobuje teplotu  
a pohyb bubnu různým 
náplním a materiálům,  
aby jim zajistila optimální 
péči. Můžete si být jisti,  
že sušička poskytne 
každému typu oblečení 
to správné zacházení  
a že jí můžete svěřit 
i kousky, které vás  
dosud nenapadlo  
dát do sušičky.

s programem Outdoorusušené na vzduchu

Oblíbené oblečení  
sušte v sušičce

Technologie SensiCare 
přizpůsobuje čas sušení 
dle vlhkosti prádla. Šetří 
tím čas a energii  
a prádlo není zatěžované 
přílišným sušením.

Program Outdoor  
na venkovní sportovní 
oděvy 
Outdoorovým oděvům 
poskytuje takové množství 
tepla, aby neztratily své 
speciální vlastnosti. Jejich 
funkčnost je zachována   
a znovu obnovena.*

Sušičky Electrolux PerfectCare série 800 Sušičky Electrolux PerfectCare série 700

Technologie 
GentleCare
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SUŠIČKA PRÁDLA

Ovládací panel: střední LED displej s českými popisky 
Maximální náplň sušení (kg): 8 
 
Technologie:
• DelicateCare
• GentleCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Mix XL | Ložní prádlo XL | Denim | Outdoor | Vlna | Hedvábí

Programy: 
Bavlna Eco | Bavlna | Syntetika | Velmi jemné | Přikrývka | Osvěžení 

Funkce:
• Úroveň sušení
• Extra proti pomačkání
• Extra tichý
• Reverz plus
• Upozornění po skončení
• Čas sušení
• Odložený start
• Automatické vypnutí
 
Vybavení a příslušenství:
• Dětská pojistka
• Vnitřní LED osvětlení bubnu
• Sada na odvod kondenzátu
• Reverzibilní dveře
 
Hlučnost dB(A): 66

Maximální hloubka (mm): 662

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 638

PNC: 916 098 862

Cena: 519 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 800 EW8H358SC

8
KG

++A

SUŠIČKA PRÁDLA

Ovládací panel: LED displej s českými popisky 
Maximální náplň sušení (kg): 7 
 
Technologie:
• DelicateCare
• GentleCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Mix XL | Ložní prádlo XL | Denim | Outdoor | Vlna | Hedvábí

Programy: 
Bavlna Eco | Bavlna | Syntetika | Velmi jemné | Přikrývka | Osvěžení 

Funkce:
• Úroveň sušení
• Extra proti pomačkání
• Extra tichý
• Čas sušení
• Odložený start
 
 

Vybavení a příslušenství:
• Dětská pojistka
• Reverzibilní dveře
 
 

Hlučnost dB(A): 66

Maximální hloubka (mm): 662

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 638

PNC: 916 099 112

Cena: 429 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 800 EW8H457WC

7
KG

++A

SUŠIČKA PRÁDLA

Ovládací panel: LCD displej s českými popisky 
Maximální náplň sušení (kg): 8 
 
Technologie:
• DelicateCare
• GentleCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Mix XL | Ložní prádlo XL | Denim | Outdoor | Vlna | Hedvábí

Programy: 
Bavlna Eco | Bavlna | Syntetika | Velmi jemné | Přikrývka | Osvěžení 

Funkce:
• Úroveň sušení
• Extra proti pomačkání
• Extra tichý
• Čas sušení
• Odložený start
 

Vybavení a příslušenství:
• Dětská pojistka
• Vnitřní LED osvětlení bubnu
• Reverzibilní dveře
 

Hlučnost dB(A): 66

Maximální hloubka (mm): 662

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 638

PNC: 916 098 865

Cena: 479 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 800 EW8H458BC

8
KG

++A

Sušičky Electrolux PerfectCare série 800

26



Argumenty pro koupi  
sušičky Electrolux PerfectCare

Chcete mít jistotu, že se prádlo nezmačká, ani když ho nevytáhnete  
z bubnu hned po usušení?
Máte možnost prodloužit péči o prádlo proti pomačkání po skončení sušení  
u vybraných modelů až na 120 minut.

Chcete odvádět kondenzát přímo do odpadu?
U sušiček Electrolux PerfectCare máte u všech modelů jistotu,  
že lze připojit odvod kondenzátu přímo na odpad.

Chcete záruku kvality?
Pouze Electrolux PerfectCare používá u vybraných modelů sušiček moderní  
invertorový motor, který je bezuhlíkový, tichý, výkonný a má dlouhou životnost.  
Na tento motor poskytujeme prodlouženou záruku* 10 let.  
Na vybrané modely je také poskytována záruka* 5 let na celý produkt.

Nebaví vás studovat štítky?  
Nezkoumejte štítky, sušte cokoliv.
Bez obav sušte i oděvy určené výlučně k ručnímu praní. Patentované sušicí cykly mají 
speciální pohyby bubnu, které zabraňují sražení nebo zplstnatění citlivých tkanin.

29

Bojíte se, že bude prádlo ze sušičky pomačkané?
Electrolux PerfectCare je jednou z mála značek, která ještě v současné době používá  
v bubnu tři žebra. Tato žebra zajišťují lepší manipulaci s tkaninami při zpětném  
chodu bubnu a následně jejich nižší pomačkání.

Chcete si nastavit dvířka přesně tak,  
jak potřebujete?
Pouze u sušiček Electrolux PerfectCare máte u všech modelů jistotu,  
že si můžete změnit otevírání dvířek podle vaší potřeby, a to do 4 různých směrů.

Bojíte se o své oblíbené outdoorové oblečení nebo vlněný svetr?  
Když svoje oblečení milujete, sušte ho.
Funkční oblečení. Hedvábí. Vlna. Garantujeme, že s programy na míru můžete dát  
bez obav do sušičky cokoliv. Pouze systém PerfectCare nabízí programy přizpůsobené  
všem druhům materiálů.

Bojíte se, že údržba sušičky bude náročná?
Sušičky se vyznačují nízkou spotřebou energie a nenáročnou údržbou,  
protože jsou vybaveny jen jedním kombinovaným filtrem na čištění,  
který zajistí dokonalé odfiltrování jemných vláken z textilií.

Chcete mít jistotu, že vaše prádlo  
bude v sušičce jako v bavlnce?
Patentovaný program na vlnu má modrý certifikát Woolmark, takže suší  
mimořádně jemně a zaručeně bez rizika srážení v porovnání se sušením  
vlny na podložce. Tuto certifikaci mají pouze modely Electrolux PerfectCare.

28



Pračky předem 
plněné - úzké

3130



Electrolux PerfectCare
Úzké pračky

Electrolux PerfectCare - pračky úzké předem plněné Electrolux PerfectCare - pračky úzké předem plněné

Jediný doplněk k vašemu šatníku, který potřebujete 
pro praní všech oděvů, dokonce i těch nejjemnějších 
a nejchoulostivějších.

Pračka se standardní 
hloubkou 60 cm

Pračka se standardní 
hloubkou 60 cm

Úzká pračka  
s náplní 6 kg

Úzká pračka  
s náplní 7 kg

60 cm 60 cm

38 cm 45 cm

Hloubka Kapacita

45 cm 7 kg

38 cm 6 kg

Maximální péče
v kompaktních rozměrech

Technologie SensiCare

Funkce SoftPlus (Jemné+)

Antialergický program  
s párou

PerfectCare 600  
s technologií SensiCare

Přehled benefitů
úzkých praček 
PerfectCare

Program Denim 
S jemným programem na denim zůstane 
džínovina déle jako nová. Péče při každém cyklu.

Funkce SoftPlus (Jemné+) 
Aviváž se postupně a rovnoměrně přidává 
do předem navlhčeného prádla ještě před 
posledním mácháním. Prádlo je jemnější, 
déle voní a vlákna nejsou tak namáhána.

Technologie SensiCare 
Automaticky se přizpůsobí velikosti 
náplně, čímž zabraňuje nadměrnému 
praní. Šetří váš čas i peníze. 

Antialergický program  
Vysoce účinný program doplněný párou 
odstraňuje z prádla bakterie a alergeny.
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Oblíbené oblečení 
vyprané s péčí

Electrolux PerfectCare - pračky úzké předem plněné Electrolux PerfectCare - pračky úzké předem plněné

Některé oblečení z vašeho šatníku nosíte téměř den  
co den. Jsou to materiály a střihy, ve kterých se cítíte 
pohodlně a sebejistě, a proto byste jim měli věnovat 
maximální péči.

Úzké pračky PerfectCare série 600  
s technologií SensiCare přizpůsobují délku 
programu velikosti náplně. Spotřebovávají tak 
méně energie i vody a zajišťují, aby se oděvy 
nepraly příliš dlouho a příliš intenzivně.

I když perete jen malé množství prádla, 
můžete se spolehnout, že pračka 
bude pracovat co nejúsporněji.

Díky kompaktním rozměrům pračky  
ušetříte prostor, ale z hlediska kapacity  
a úrovně péče se vyrovná modelům 
se standardní hloubkou.

Úzké pračky PerfectCare 
nabízí programy pro praní 
vlny schválené společností 
Woolmark, se kterými můžete 
bez obav prát dokonce i vlnu 
určenou pouze k ručnímu praní.

Úzké pračky  
Electrolux PerfectCare

Flexibilita

Přizpůsobte čas praní vašim plánům. S funkcí TimeManager® prodloužíte 
nebo zkrátíte čas praní. S funkcí Odložený start můžete nastavit začátek 
praní dle vašeho uvážení. Tlačítkem pro rychlé praní zkrátíte programy 
pro bavlnu, syntetiku i program na jemné prádlo až o polovinu.

Jemnost

Šetrné programy pro  
jemné oblečení, hedvábí, 
vlnu a funkční oděvy jsou 
speciálně navrženy tak, 
aby poskytly tkaninám 
efektivní praní a zároveň 
maximální péči.

Dokonalá čistota

Antialergický program odstraní 
pomocí páry bakterie,  
roztoče a alergeny. Vaše prádlo 
bude hygienicky čisté každý den. 

Speciální program pro dětské 
oblečení a hračky zajišťuje  
šetrné pohyby bubnu.
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PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - ÚZKÁ

Ovládací panel: velký LED displej
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Snadné žehlení
• Tiché praní
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl ochrana proti vytopení – spodní kryt pračky
• Invertorový motor
 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 77
 
Maximální hloubka: 411

Rozměry V x Š x H (mm): 845 x 595 x 380

PNC: 914 340 222

Cena: 419 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6S226SI

PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - ÚZKÁ

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 400 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• Jemné+
• Snadné žehlení
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 

Vybavení:
• Dětská pojistka 

 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 78
 
Maximální hloubka: 490

Rozměry V x Š x H (mm): 845 x 595 x 450

PNC: 914 340 363

Cena: 349 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6S347S

Electrolux PerfectCare - pračky úzké předem plněné

38
CM

6
KG

45
CM

7
KG

PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - ÚZKÁ

Ovládací panel: LED displej s českým panelem 
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 000 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.
 
Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
 
 

Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl ochrana proti vytopení – spodní kryt pračky
• Invertorový motor 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 76
 
Maximální hloubka (mm): 411

Rozměry V x Š x H (mm): 845 x 595 x 380

PNC: 914 340 449

Cena: 329 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6S406BCI

38
CM

6
KG

PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - ÚZKÁ

Ovládací panel: BF LED displej s českým displejem 
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení |
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• Rychlý - pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 3 / 6 / 9 h
 
 
 

Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl ochrana proti vytopení – spodní kryt pračky
• Invertorový motor 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 77
 
Maximální hloubka (mm): 411

Rozměry V x Š x H (mm): 845 x 595 x 380

PNC: 914 340 537

Cena: 299 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6S526WCI

38
CM

6
KG
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Pračky  
vrchem plněné
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Electrolux PerfectCare – pračky vrchem plněné Electrolux PerfectCare – pračky vrchem plněné

Technologie UltraCare

Program UltraWash

 Technologie SteamCare

Technologie FreshScent

Technologie SensiCare

Funkce SoftPlus (Jemné+)

Antialergický program  
s párou

Technologie SteamCare

Technologie FreshScent

Technologie SensiCare

Funkce SoftPlus (Jemné+)

Antialergický program  
s párou

Technologie SensiCare

Funkce SoftPlus (Jemné+)

Antialergický program  
s párou

PerfectCare 600  
s technologií SensiCare

PerfectCare 700  
s technologií SteamCare

Electrolux PerfectCare
Pračky s hlubokým 
plněním
Jediný doplněk k vašemu šatníku, který 
potřebujete pro praní všech oděvů, dokonce  
i těch nejjemnějších a nejchoulostivějších.

PerfectCare 800  
s technologií UltraCare

Přehled benefitů
praček 
PerfectCare

Technologie SteamCare 
Na konci praní přidá parní fázi pro 
vyhlazení prádla a odstranění záhybů. 
Samostatné krátké parní programy osvěží 
a regenerují prádlo mezi nošeními. 

Funkce SoftPlus (Jemné+) 
Aviváž se postupně a rovnoměrně přidává 
do předem navlhčeného prádla ještě před 
posledním mácháním. Prádlo je jemnější, 
déle voní a vlákna nejsou tak namáhána.

Technologie UltraCare 
Smíchání pracího prostředku a aviváže 
s vodou ještě předtím, než se dostanou do 
bubnu k prádlu. Výsledkem je maximální 
efektivita času a účinnosti praní. 

Program UltraWash 
Maximální péče a vynikající účinnost za 59 minut. 
S programem UltraWash vyperete až 5 kg prádla.

Antialergický program s párou 
Vysoce účinný program doplněný párou 
odstraňuje z prádla bakterie a alergeny.

Technologie SensiCare 
Automaticky se přizpůsobí velikosti 
náplně, čímž zabraňuje nadměrnému 
praní. Šetří váš čas i peníze.

Program Denim 
S jemným programem na denim  
zůstane džínovina déle jako nová. 
Péče při každém cyklu.
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Konkurence

S technologií 
SensiCare

Oblečení vypadá 
dvakrát déle jako nové*

Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální 
náplni a zabraňuje tak zbytečně dlouhému praní. 
Oděvy si tak zachovají svůj vzhled i hebkost.

* Test stálosti barev provedla společnost Ritex. Test č. 15CR00099 proběhl v prosinci 2015.

Technologie 
SensiCare

Electrolux PerfectCare – pračky vrchem plněné Electrolux PerfectCare – pračky vrchem plněné

Zachovejte barvu, 
zabraňte vzniku šmouh

Vlněné oděvy stále ve skvělé kondici

Perfektní džíny jsou součástí téměř každého šatníku. Pračky 
Electrolux PerfectCare jsou pro džíny jako stvořené díky 
speciálnímu programu na denim. Ačkoli je denim trvanlivá 
tkanina, vyžaduje správnou péči. Program na denim u všech 
praček PerfectCare zachová barvu i tvar vašich oblíbených džín, 
ať už barvených, s potiskem nebo indigově tmavomodrých.

„Na spotřebič se chci spolehnout bez obav o výsledek. Potřebuji mít jistotu,  
že i vlněné svetry budou bez žmolků a zachovají si svůj tvar i strukturu.  
O každý kousek oblečení se chci postarat tak, aby mi dlouho vydržel  
a stále vypadal perfektně. Od pračky očekávám, že zvládne péči  
o všechny typy materiálů, ať už se jedná o vlněný svetr  
nebo outdoorovou bundu, a ochrání je před poškozením.”

Pračky a sušičky Electrolux PerfectCare nabízí programy pro praní a sušení vlny  
schválené společností Woolmark, se kterými můžete bez obav prát a sušit dokonce  
i vlnu určenou pouze k ručnímu praní. Zelený certifikát Woolmark Green, který získaly 
pračky PerfectCare série 800 vybavené technologií UltraCare, je zárukou stejně 
citlivého zacházení s choulostivými tkaninami jako modrý certifikát Woolmark Blue, 
navíc však představuje mimořádnou efektivitu z hlediska spotřeby vody a energie.

Po  
20 pracích 

cyklech

Electrolux

Po  
20 pracích 

cyklech

Konkurence

Technologie SteamCare umožňuje ukončit každé praní 
dávkou páry, která zredukuje pomačkání až o třetinu. 
Díky páře přidané na konci pracího programu se vlákna 
uvolní a narovnají. Omezte žehlení na minimum.

O třetinu méně  
záhybů*

s technologií  
SteamCare

bez technologie 
SteamCare

Pračky Electrolux PerfectCare s technologií SteamCare

Technologie 
SteamCare
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Electrolux PerfectCare – pračky vrchem plněné

PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: střední LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 500 
 
Technologie:
• UltraCare
• SteamCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
UltraWash | Denim | Outdoor | Vlna | Dětské oblečení | Pára | 
Pára - jemné

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Pára+
• Jemné+
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• EcoSpray
• Dětská pojistka
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení
• Automatické pozicování bubnu
• Jemné otevírání bubnu
• Paket pro snížení hlučnosti
• ÖKOinvertor motor
 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 79
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 128 335

Cena: 539 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 800 EW8T3562C

6
KG

ÖKO

44 45
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PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: střední LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 300 
 
Technologie:
• SteamCare
• SensiCare
 

Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Vlna/Hedvábí | Dětské oblečení | Antialergický 
program s párou | Pára | Pára - jemné

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Pára+
• Jemné+
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• EcoSpray
• Dětská pojistka
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení
• Automatické pozicování bubnu
• Jemné otevírání bubnu
• Paket pro snížení hlučnosti
• Invertor motor
 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 78
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 128 338

Cena: 499 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 700 EW7T23372C

7
KG

A

G EE

PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 

Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Snadné žehlení
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení
• Automatické pozicování bubnu
• Jemné otevírání bubnu
• Invertor motor
 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 77
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 128 339

Cena: 459 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6T3262IC

6
KG

A

G EE

PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: střední LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SteamCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Vlna/Hedvábí | Dětské oblečení | Antialergický 
program s párou | Pára | Pára - jemné

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Pára+
• Jemné+
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení
• Jemné otevírání bubnu
 

 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 77
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 128 340

Cena: 459 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 700 EW7T3272C

7
KG

A

G FF



Electrolux PerfectCare – pračky vrchem plněné

PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: LED displej
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• Automatické pozicování bubnu
 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 78
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 138 401

Cena: 359 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6TN4261

6
KG

PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: BF LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení | 
Antialergický

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min.

Funkce:
• Úspora času
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 

Vybavení:
• Dětská pojistka
• Automatické poziciování bubnu
 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 78
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 138 520

Cena: 349 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6TN25261

6
KG
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7
KG

PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení | 
Antialergický program s párou

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení
• Automatické pozicování bubnu
• Jemné otevírání bubnu
• Invertor motor
 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 77
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 128 425

Cena: 439 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6T4272I

A

G EE

PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 200 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Denim | Outdoor | Sport | Vlna | Hedvábí | Dětské oblečení | 
Antialergický

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• TimeManager - zkrácení délky programu
• Jemné+
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení
• Automatické pozicování bubnu
• Jemné otevírání bubnu 

 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 77
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 148 427

Cena: 399 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW6TN4262C

6
KG

A

G DD A

G DD A

G DD



Electrolux PerfectCare – pračky vrchem plněné

6
KG

PRAČKA VRCHEM PLNĚNÁ

Ovládací panel: BF LED displej s českými popisky 
Maximální náplň praní (kg): 6
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1 000 
 
Technologie:
• SensiCare
 
Speciální programy: 
Sport | Vlna/Hedvábí | Péřová bunda | Antialergický | Express care | 
Rychlý 30 min.

Programy: 
Eco 40-60 | Bavlna | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. 

Funkce:
• Rychlé - pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 3/6/9h
 
Vybavení:
• Dětská pojistka
 

Hlučnost odstřeďování dB(A): 75
 
Maximální hloubka (mm): 600

Rozměry V x Š x H (mm): 890 x 400 x 600

PNC: 913 118 610

Cena: 319 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 600 EW2T5061C

A

G FF
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Pračky 
kombinované  
se sušičkou

5150



Technologie UltraCare

Technologie DelicateCare

Technologie GentleCare

Technologie DualCare® 

Technologie SteamCare 

Technologie SensiCare

PerfectCare 900  
s technologií UltraCare

Electrolux PerfectCare
Pračky kombinované 
se sušičkou

Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou

PerfectCare 700  
s technologií SteamCare

Jediný doplněk k vašemu šatníku,  
který potřebujete pro kompletní péči  
o všechny oděvy, dokonce  
i ty nejjemnější a nejchoulostivější.

Technologie UltraCare 

Technologie DualCare® 

Technologie SteamCare 

Technologie FreshScent

Technologie SensiCare

Technologie DualCare® 

Technologie SteamCare 

Technologie FreshScent

Technologie SensiCare

PerfectCare 800  
s technologií UltraCare

Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou

4h

5kg

Přehled benefitů
praček  
kombinovaných  
se sušičkou
PerfectCare

Technologie DualCare® 
Automaticky přizpůsobuje cykly podle typu 
tkaniny a hmotnosti náplně.

Program NonStop 4 h/5 kg 
Nabízí nejefektivnější cyklus praní a sušení  
v tom nejkratším možném čase. Je určený pro 
každodenní praní a sušení a umožňuje vyprat  
a vysušit 5 kg prádla již za čtyři hodiny.

Technologie SteamCare se systémem FreshScent 
Svěží vůně zkombinovaná s jemnou párou na 
osvěžení choulostivých oděvů.

1h

1kg

Technologie UltraCare 
Smíchání pracího prostředku a aviváže 
s vodou ještě předtím, než se dostanou do 
bubnu k prádlu. Výsledkem je maximální 
efektivita času a účinnosti praní.

Technologie SensiCare 
Automaticky se přizpůsobí velikosti 
náplně, čímž zabraňuje nadměrnému 
praní. Šetří váš čas i peníze. 

60minutový program Non-Stop 
Je to extrémně rychlý a efektivní cyklus, který 
vypere a usuší malé množství prádla už za hodinu. 
Takže když potřebujete nějaké oblečení hned, 
můžete se spolehnout, že bude skvěle vyprané  
a ošetřené.

Program Outdoor
Speciální cyklus sušení zachovává 
voděodolnost lépe než při sušení na vzduchu.
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praní  
s technologií 
UltraCare

tradiční praní

4h

5kg

Modrá barva znázorňuje  
rozložení aviváže v prádle.

Vynikající péče  
za kratší čas
Program Non-Stop 4 h/5 kg  
nabízí nejefektivnější cyklus  
praní a sušení v tom nejkratším  
možném čase. Je určený pro 
každodenní praní a sušení  
a umožňuje vyprat a vysušit  
5 kg prádla již za čtyři hodiny.

Technologie UltraCare nejprve promíchá prací prostředek  
a později i aviváž s vodou, dříve než se dostanou do bubnu  
k prádlu a proniknou tak rovnoměrně ke každému vláknu.

Postará se o to, aby se vyčistilo a ošetřilo každé vlákno,  
takže oblečení vyjmete z bubnu po každém 
cyklu perfektně ošetřené a jako nové.

Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou

Technologie 
UltraCare
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Usušené  
na vzduchu

Outdoor program 
Electrolux

* Lepší výsledky než při sušení outdoorových oděvů na vzduchu.

Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkouElectrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou

Technologie SensiCare 
Všechny pračky se sušičkou jsou standardně vybaveny 
senzory, které automaticky přizpůsobují parametry cyklu 
podle velikosti náplně už během prvních minut programu. 
Šetří tak vodu, energii i čas. To znamená, že se ani ty 
nejmenší náplně nebudou prát příliš dlouho, čímž se zajistí 
to, že si oblečení zachová svůj vzhled, barvu i tvar.

Oblečení jemně  
a šetrně vyprané  
i usušené

Odolnost vůči vodě*
je zachována  
a obnovena

Program Outdoor, který patří do standardní výbavy 
praček kombinovaných se sušičkou, obnovuje 
vodovzdornost outdoorových oděvů*.

  
Technologie DelicateCare přizpůsobuje během sušení teplotu  
a pohyb bubnu tak, aby zajistila optimální péči  
o vaše outdoorové oblečení a zachovala jeho voděodolnost.

Flexibilita pračky a sušičky integrované v jednom spotřebiči. Vyberte si režim,  
který potřebujete: pouze praní, pouze sušení nebo jejich kombinaci.

Technologie 
SensiCare

Technologie 
DelicateCare
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1h

1kg
Připraveno k nošení  
již za hodinu!
60minutový program Non-Stop je 
extrémně rychlý a efektivní cyklus, který 
vypere a vysuší malé množství prádla 
už za hodinu. Takže když potřebujete 
nějaké oblečení hned, můžete se 
spolehnout, že bude skvěle vyprané  
a ošetřené v jednom praktickém 
krátkém cyklu.

Technologie SensiCare přizpůsobuje program aktuální 
náplni a zabraňuje tak zbytečně dlouhému praní. 
Oděvy si tak zachovají svůj vzhled i hebkost.

sražení

Electrolux

Konkurence

Technologie DualCare® přizpůsobí teplotu  
a pohyb bubnu různým druhům tkanin. Nižší teplota  
a regulovaný pohyb bubnu umožňují opatrné a jemné  
praní a sušení všeho oblečení, od jemného prádla  
až po outdoorové funkční oděvy, a to v jednom cyklu.

Konkurence S technologií 
SensiCare

Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou
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Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou

1. MÝTUS: Kombinované pračky se sušičkou nejsou šetrné k prádlu
Díky technologii DualCare přizpůsobí pračky kombinované se sušičkou Electrolux praní  
a sušení různým druhům tkanin a vytvoří jim program šitý na míru. Pro některé  
i velmi choulostivé materiály je sušení v sušičce dokonce vhodnější než sušení  
na vzduchu. Příkladem je outdoorové oblečení, kde dokáže tato technologie udržet  
a obnovit funkční vlastnosti materiálů – voděodolnost i prodyšnost. Praní i sušení obdržely  
modrý certifikát Woolmark Blue, který je zárukou bezpečné péče i o vlnu určenou  
k ručnímu praní. 

2. MÝTUS: Kapacita sušení nižší než kapacita praní 
Pračky kombinované se sušičkou nabízejí pro praní kapacitu bubnu až 10 kg  
a pro sušení 6 kg, což odpovídá průměrné náplni prádla v pračce. Nemusíte se tak  
obávat, že by náplň byla pro fázi sušení překročena. Pokud byste přece jen do spotřebiče  
dali více prádla, než je pro zvolený program vhodné, upozorní vás na to alarm. 

3. MÝTUS: Praní a sušení menších náplní  
v kombinovaných pračkách se sušičkou je velmi nákladné
Technologie SensiCare® automaticky upravuje dobu praní a sušení podle velikosti náplně.  
Přináší pohodlné cykly s úsporou času, energie a vody, ať už perete jedno triko nebo  
prádlo z celého týdne. 

4. MÝTUS: Kombinovaná pračka se sušičkou je složitá na ovládání 
Pračka kombinovaná se sušičkou je sice spotřebič „2v1“, ale ovládání je stejně jednoduché  
a intuitivní jako u samostatného spotřebiče. Tlačítkem režimu praní a sušení rychle zvolíte,  
zda chcete prát a sušit dohromady, nebo zvlášť. 

5. MÝTUS: Kombinované pračky se sušičkou nenabízí parní praní, jako je tomu u praček
Samozřejmě nabízí. Speciální parní programy u všech modelů Electrolux zmírňují pomačkání  
a tvorbu záhybů, čímž snižují nároky na žehlení. Je zde rovněž možnost rychlého osvěžení,  
kdy je oblečení méně vystavováno působení teplot a vydrží tak déle jako nové.  
Jemnou páru lze zkombinovat se svěží vůní Electrolux FreshScent, díky které budete  
mít po parním programu krásně provoněné prádlo.

6. MÝTUS: Pračky kombinované se sušičkou nabízí „zaostalejší“ technologie  
a nekopírují nejnovější technologie samostatných praček a sušiček 
Není tomu tak, pračky kombinované se sušičkou Electrolux nabízejí stejné inovativní  
technologie jako samostatné pračky a sušičky. Příkladem je nejmodernější  
ÖKOinvertorový motor s doživotní zárukou. Více na www.electrolux.cz/invertor.

3h

3kg

Přehled mýtů o pračkách 
kombinovaných se sušičkou

ÖKO

ALARM
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8KG
WASH

4KG

WASH
& DRY

ÖKO

PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Ovládací panel: LED displej
Maximální náplň praní (kg): 8 
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 4 
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 600 
 
Technologie:
• DualCare
• SteamCare
• SensiCare
 
 

Speciální programy: 
NonStop 1h/1kg | Denim | Vlna | Parní program FreshScent | Outdoor | 
Sport I Antialergický

Programy: 
Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Čištění pračky 
 
Funkce:
• TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• Automatické sušení 
• Čas sušení 
• Režim - Praní I Sušení I Praní a Sušení
• Předpírka
• Extra máchání 
• Odložený start 1-20h 

 

Vybavení:
• Dětský bezpečnostní zámek
• ÖKOinvertorový motor
 
 
 
Hlučnost při sušení dB(A): 60 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 76

Spotřeba vody při praní a sušení 6 kg prádla v 1 cyklu: 55 litrů  
Maximální hloubka (mm): 573

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 551

PNC: 914 600 603

Cena: 569 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 700 EW7W4684W

ZÁ
RU

KA
 N

A ÖKOINVERTOR M
O

TOR

PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Ovládací panel: velký LED displej
Maximální náplň praní (kg): 10 
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 6 
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 600 
 
Technologie:
• UltraCare
• DualCare
• SteamCare
• SensiCare
 

Speciální programy: 
NonStop 1h/1kg | UltraWash&Dry 4h/5kg | Denim | Vlna | Parní program 
FreshScent | Outdoor | Sport

Programy: 
Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Čištění pračky 

Funkce:
• TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• Jemné+
• Automatické sušení 
• Stupeň sušení
• Čas sušení
• Režim - Praní I Sušení I Praní a Sušení
• Předpírka
• Skvrny
• Extra máchání 
• Odložený start 1-20h
• Proti pomačkání
 
Vybavení:
• Váhový senzor
• Dětský bezpečnostní zámek
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení
• ÖKOinvertorový motor
 
Hlučnost při sušení dB(A): 60 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 76

Spotřeba vody při praní a sušení 6 kg prádla v 1 cyklu: 70 litrů
Maximální hloubka (mm): 658

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 636

PNC: 914 600 810

Cena: 689 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 800 EW8W261B

ZÁ
RU
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A ÖKOINVERTOR M
O

TOR

10KG
WASH

6KG

WASH
& DRY

ÖKO

PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Ovládací panel: velký LED displej
Maximální náplň praní (kg): 9 
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 6 
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 400 
 
Technologie:
• DelicateCare
• GentleCare
• DualCare
• SteamCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
NonStop 3h/3kg I Vlna I Hedvábí I Outdoor I Pára

Programy: 
Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné 

Funkce:
• TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• Automatické sušení 
• Stupeň sušení
• Čas sušení
• Režim - Praní I Sušení I Praní a Sušení
• Skvrny / Předpírka
• Extra máchání 
• Odložený start 1-20h
 

Vybavení:
• Váhový senzor
• Dětský bezpečnostní zámek 
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení 
• ÖKOinvertorový motor
 
 
Hlučnost při sušení dB(A): 66 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 75

Spotřeba vody při praní a sušení 6 kg prádla v 1 cyklu: 50 litrů
Maximální hloubka (mm): 660

Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 600 x 636

PNC: 914 600 310

Cena: 899 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 900 EW9W249W
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9KG
WASH

6KG

WASH
& DRY

ÖKO

7KG
WASH

4KG

WASH
& DRY

ÖKO

PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Ovládací panel: LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7 
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 4 
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 400 
 
Technologie:
• DualCare
• SteamCare
• SensiCare
 
 

Speciální programy: 
NonStop 1h/1kg | Denim | Vlna | Parní program FreshScent | Outdoor | 
Sport I Antialergický

Programy: 
Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Čištění pračky 
  
Funkce:
• TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• Automatické sušení 
• Čas sušení 
• Režim - Praní I Sušení I Praní a Sušení
• Předpírka
• Extra máchání 
• Odložený start 1-20h
 
 

Vybavení:
• Dětský bezpečnostní zámek
• ÖKOinvertorový motor
 
 
 
Hlučnost při sušení dB(A): 60 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 76

Spotřeba vody při praní a sušení 6 kg prádla v 1 cyklu: 60 litrů
Maximální hloubka (mm): 573

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 573

PNC: 914 600 606

Cena: 489 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 700 EW7W447W
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Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou
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Electrolux PerfectCare - pračky kombinované se sušičkou

VESTAVNÁ PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 8 
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 4 
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 600 
 
Technologie:
• DualCare
• SteamCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
NonStop 1h/1kg | Denim | Vlna | Parní program FreshScent | 
Outdoor | Sport | Antialergický

Programy: 
Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Čištění pračky 

Funkce:
• TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• Automatické sušení
• Čas sušeníí
• Jemné+
• Skvrny
• Předpírka
• Extra máchání
• Odložený start 1-20h
• Proti pomačkání
 
Vybavení:
• Dětský bezpečnostní zámek
• AquaControl sensor - ochrana proti vytopení
• ÖKOinvertorový motor
 
Hlučnost při sušení dB(A): 52 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 70

Spotřeba vody při praní a sušení 6 kg prádla v 1 cyklu: 60 litrů
Maximální hloubka (mm): 553

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

PNC: 914 606 408

Cena: 729 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 700 EW7W368SI
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VESTAVNÁ PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Ovládací panel: BF LED displej
Maximální náplň praní (kg): 8 
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 4 
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 600 
 
Technologie:
• DualCare 
• SteamCare
• SensiCare
 
Speciální programy: 
NonStop 1h/1kg | Vlna | Pára | Přikrývka

Programy: 
Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Čištění pračky 

Funkce:
• TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• Automatické sušení 
• Stupeň sušení
• Čas sušení 
• Předpírka
• Extra máchání 
• Odložený start 1-20h
 

Vybavení:
• Dětský bezpečnostní zámek
• Invertor motor
 
 
Hlučnost při sušení dB(A): 59 
Hlučnost odstřeďování dB(A): 76

Spotřeba vody při praní a sušení 6 kg prádla v 1 cyklu: 60 litrů
Maximální hloubka (mm): 557

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

PNC: 914 603 525

Cena: 479 EUR

ELECTROLUX PERFECTCARE 700 EWW1685W
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Příslušenství

Ultrazvukové pero umožňuje 
cílené odstraňování skvrn – od 
kapek kávy až po rozmazanou 
čokoládu. Kombinace vody 
a pracího prostředku spolu 
s ultrazvukovou technologií 
zajišťuje, že ošetřeným tkaninám 
se vždy dostane během pracího 
cyklu maximální péče.

PNC: 902979809 
Číslo dílu: 9029798098 
Cena: 89 EUR

Příslušenství
Pero na odstraňování skvrn

Antivibrační podložky pračky, sušičky
Univerzální a inteligentní příslušenství, 
které snižuje hlučnost a vibrace  
praček a sušiček. Chrání podlahy  
před poškrábáním a udržuje 
spotřebiče pevně na svém místě.

PNC: 902979524 
Číslo dílu: 9029795243 
Cena: 7 EUR

Míčky do sušičky prádla
Míčky do sušičky využívají speciálně 
vytvarovaných výstupků, které 
fyzicky rozrážejí tuhost způsobenou 
vysoušením vody ve tkanině. Tím 
prádlo změkčují, aniž by byly použity 
jakékoli toxické chemikálie.

PNC: 902979186 
Číslo dílu: 9029791861 
Cena: 8 EUR

Vak na jemné prádlo 1+1
Během pracího cyklu se jemné a citlivé 
tkaniny o sebe vzájemně třou. Mohou 
se tak opotřebovat a poškodit. Vak na 
praní chrání i ty nejchoulostivější kusy 
prádla.

PNC: 902979287 
Číslo dílu: 9029792877 
Cena: 7 EUR
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Příslušenství

Prodlužovací vypouštěcí hadice
Spolehlivá a univerzální vypouštěcí 
hadice pro myčky a pračky, která 
zajišťuje úhledné a kompaktní 
připojení. Díky schopnosti prodloužení 
se přizpůsobí požadované vzdálenosti 
a poskytuje flexibilitu pro každý typ 
instalace.

0,5-2 m 
PNC: 902979339 
Číslo dílu: 9029793396 
Cena: 7 EUR

1,2-4 m 
PNC: 902979340 
Číslo dílu: 9029793404 
Cena: 10 EUR

Klasická napouštěcí hadice
Správná napouštěcí hadice je 
nezbytná pro řádný a bezpečný 
provoz spotřebiče. Spolehlivá  
a univerzální napouštěcí hadice  
pro myčky a pračky, která zajišťuje 
úhledné a kompaktní připojení.

1,5 m 
PNC: 902979342 
Číslo dílu: 9029793420 
Cena: 5 EUR

2,5 m 
PNC: 902979343 
Číslo dílu: 9029793438 
Cena: 7 EUR

3,5 m 
PNC: 902979344 
Číslo dílu: 9029793446 
Cena: 9 EUR

Klasická vypouštěcí hadice
Spolehlivá a univerzální vypouštěcí 
hadice pro myčky a pračky, která 
zajišťuje úhledné a kompaktní 
připojení.

1,5 m 
PNC: 902979336 
Číslo dílu: 9029793362 
Cena: 5 EUR

2,5 m 
PNC: 902979337 
Číslo dílu: 9029793370 
Cena: 6 EUR

Bezpečnostní napouštěcí hadice 1,5 m
Tato bezpečnostní univerzální 
napouštěcí hadice spolehlivě 
zabraňuje vytopení. Bezpečnostní 
ventil reaguje na kontakt s vodou  
a v případě netěsnosti zastaví přívod 
vody. V malém okénku se objeví 
červená barva a upozorní na to,  
že je potřeba hadici vyměnit.

PNC: 902979351 
Číslo dílu: 9029793511 
Cena: 29 EUR

Bezpečnostní napouštěcí hadice 2,5 m
Tato bezpečnostní univerzální 
napouštěcí hadice spolehlivě 
zabraňuje vytopení. Bezpečnostní 
ventil reaguje na kontakt s vodou 
a v případě netěsnosti zastaví přívod 
vody. V malém okénku se objeví 
červená barva a upozorní na to, že je 
potřeba hadici vyměnit.

PNC: 902979341 
Číslo dílu: 9029793412 
Cena: 33 EUR

Sada pro odvod kondenzátu sušičky
Praktická souprava na odvod 
zkondenzované vody z kondenzačních 
sušiček nebo sušiček s tepelným 
čerpadlem. Obsahuje hadici pro odtok 
vody do nejbližšího potrubí během 
každého cyklu sušení. Díky tomu na 
konci cyklu již není třeba vylévat 
nádržku na kondenzát.

PNC: 902979338 
Číslo dílu: 9029793388 
Cena: 12 EUR

Clean and Care - všechny  
3 přípravky v 1 
– jeden produkt současně odmašťuje,   
   odvápňuje a dezinfikuje 
– odstraňuje vodní kámen, tuk 
a zápach 
– vhodný pro myčky a pračky 
– používejte každý měsíc 
– k dispozici v balení po 6 ks

PNC: 902979918 
Číslo dílu: 9029799187 
Cena: 10 EUR

Super Clean - odmašťovač praček 
– odstraňuje nečistoty z těsnění dvířek, 
potrubí spotřebiče a bubnu, kde se 
časem usazuje špína 
– zabraňuje tvorbě nepříjemného   
   zápachu a znečištění prádla
– používejte každé 3–4 měsíce 
– obsahuje dvě balení 

PNC: 902979931 
Číslo dílu: 9029799310 
Cena: 11 EUR

Super Care odvápňovač  
pro pračky a myčky 
– eliminuje usazeniny vodního kamene 
– zajišťuje optimální provoz a sníženou 
spotřebu energie
– používejte v oblastech s tvrdou vodou 
– používejte každé 3 měsíce 
– obsahuje dvě balení 

PNC: 902979929 
Číslo dílu: 9029799294 
Cena: 7 EUR

NEOCAL 
Náš neocal představuje vysoce 
účinné řešení, které prodlouží 
životnost vašeho spotřebiče  
a je šetrné k přírodě. Odstraňuje 
vodní kámen, aniž by ovlivňoval 
chemickou rovnováhu vody.  
Je ideální pro oblasti  
s tvrdou vodou. 

PNC: 902980086 
Číslo dílu: 9029800860 
Cena: 14 EUR

S montážní sadou pro věžovou 
sestavu můžete sušičku 
nainstalovat prakticky na pračku 
a ušetřit tak prostor v domácnosti. 
Zajišťuje také snadné 
vkládání a vyjímání prádla.

PNC: 902979795 
Číslo dílu: 9029797959 
Cena: 72 EUR

Sada pro věžovou sestavu
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Přehled ikon

Pračky

Sučičky

Energetická třída

8
KG

Kapacita praní

10KG
WASH

6KG

WASH
& DRY Kapacita praní / kapacita sušení

38
CM Hloubka

Technologie UltraCare

Technologie SteamCare

Technologie SensiCare

Program UltraWash

FreshScent parní program

Kašmír parní program

Antialergická pára

Outdoor

Denim

Hedvábí

Vlna

Funkce Jemné+

Funkce TimeManager®

Úspora času - pomocí této funkce 
můžete zkrátit délku programu

Rychlé - pomocí této funkce  
můžete zkrátit délku programu

ÖKO ÖKOinvertor

Invertor motor

Funkce Rychlé praní

Odložený start

Dětský zámek

Pauza pro přidání prádla

1200
Rychlost odstředění

++A Energetická třída

8
KG

Kapacita sušení

10KG
WASH

6KG

WASH
& DRY Kapacita praní / kapacita sušení

Technologie SensiCare

Technologie DelicateCare

Technologie GentleCare

DualCare

Technologie EcoFlow

Outdoor

Hedvábí

Vlna

Invertor motor

Odložený start

Dětský zámek

Vnitřní osvětlení bubnu

dB65 Hlučnost

Reverzibilní dvířka

A

G AA
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Váš místní prodejce

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám
v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.
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Tento katalog je určen výhradně a pouze pro potřeby prodejce.
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Pračky předem plněné • Sušičky • Pračky úzké předem plněné • Pračky vrchem plněné
Pračky kombinované se sušičkou • Vestavné pračky • 2021

Pračky a sušičky 
Electrolux PerfectCare

For better living. Designed in Sweden.

Electrolux s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04
Bratislava, Slovensko

Zákaznícke centrum: +421 232 141 303
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:
www.electrolux.sk

           /electroluxslovensko

           /electrolux.sk

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.


