
Sensitivity: Public

• SteamCure pro snadné odstranění 
skvrn a méně zmačkané prádlo.

• ProSmart™ invertorový motor 
zajistí tišší a úspornější provoz a 
delší životnost pračky

• HomeWhiz - už můžete začít
upravovat a stahovat další
programy, ovládat pračku přes
telefon, nebo si vyhledat návody a 
rady na nejefektivnější praní.

Automatická pračka BEKO

EWUE76261CSH1W

• Stockcode: 7000640069

• EAN: 8690842533846

• 15 programů - Košile, Péřové oblečení, Hygiene+, Odstranění skvrn, 
Outdoor a sport, Tmavé prádlo a jeansy, Máchání, Odstřeďování, 
Stažený program, Jemné, Ruční praní a vlna, Extra rychlé praní,
Mini14, Syntetika, ECO 40-60, Bavlna

• Odložený start 0–24 hod 

• Funkce čištění bubnu, předpírka, Steam, zkrácení programů Fast+

• PET program

• AquaWave buben pro šetrné praní

• ProSmart invertorový motor

Detaily produktu na dalších stranách

o Odstřeďování: 1200 ot./min

o Kapacita prádla 7 kg

o Energetická třída: A

o Spotřeba en. Energie: 44 kWh / 100 cyklů

o Spotřeba vody: 36 l/ cyklus

o Hlučnost odstřeďování: 74 dBA

o Odložený start 0-24h

o Ovládací panel: Čeština

o Polepy ovládacího panelu: Slovenština, 
Maďarština, Angličtina

o V x Š x H: 84,0 x 60 x 49,0cm



Sensitivity: Public

SteamCure

• Pára SteamCure pomáhá v průběhu cyklu 
odstranění odolných skvrn tím, že pronikne 
hluboko do tkaniny, skrvny odmočí a umožní 
jejich vyprání. Během odstředění zase 
zabraňuje pomačkání prádla, čímž usnadní 
žehlení a dokáže odstranit až 99,9 % 
alergenů včetně bakterií a virů.

Automatická pračka BEKO

EWUE76261CSH1W

ProSmart™ invertorový motor

• ProSmart™ invertorový motor je tím správným 
srdcem pračky. Oproti klasickému motoru má 
tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho 
dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz 
pračky po několik let.

HomeWhiz

• Stačí jen nainstalovat aplikaci HomeWhiz do 
vašeho chytrého telefonu a spárovat ji s 
pračkou Beko přes Bluetooth. Pak už můžete 
začít upravovat a stahovat další programy, 
ovládat pračku přes telefon, nebo si vyhledat 
návody a rady na nejefektivnější praní.


