LAC13
Lavadora de Roupas Top Load

13kg de
capacidade

Mais praticidade
para o seu dia a dia,
permitindo lavar desde
roupas comuns, tênis
até edredom.

Filtro Pega Fiapos

Com volume de filtragem
6 vezes maior*, retém os
fiapos desagradáveis
que podem ficar nas
roupas após a lavagem.

Dispenser
Multibox

Todos os produtos que
você precisa, entre
eles sabão em pó e
líquido, para deixar
suas roupas limpas e
macias em um único
compartimento.

Dispenser
autolimpante
DIMENSÕES (mm)
Produto embalado
Altura: 1055
Largura: 700
Profundidade: 780
Produto desembalado
Altura: 1020
Largura: 660
Profundidade: 730
Altura máxima com a tampa aberta: 1500

Jatos d’água dissolvem
completamente o
produto, evitando
manchas nas roupas e
mantendo o dispenser
sempre limpo.

Perfect Dilution

Os produtos são
perfeitamente diluídos
antes de entrarem em
contato com as roupas,
evitando manchas de
sabão.

Lavadora de Roupas Top Load
LAC13
Turbo Agitação

Aumenta a velocidade da agitação melhorando
a performance da lavagem. Indicado para
manchas mais difíceis ou roupas mais sujas.

Reutilização de água

Você pode reutilizar a água da lavagem para
outros fins, como lavar o chão.

Avança etapas

Com uma única tecla, você pode avançar a
programação da máquina, ganhando mais
agilidade no seu dia a dia.

Lavagem do cesto

Essa função faz automaticamente a limpeza
da máquina evitando que resíduos de outras
lavagens sejam depositados nas roupas.

Programa Tênis / Edredom

Programas predeterminados para limpeza
de tênis e edredons. Facilitam o trabalho e
conservam as suas roupas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Código comercial
127V
220V

21131JBA106
21131JBA206

Código EAN
127V
220V

7896584071542
7896584071559

Peso do produto (kg)
Peso do produto embalado (kg)
Cor
Rotação (rpm)
Frequência (Hz)
Classificação energética
Consumo máximo de água (L)
Voltagem (V)
Potência (W)
Corrente (A)
*Comparado com o volume interno de filtragem do modelo LT12F. Testes
segundo procedimentos internos de laboratórios da Electrolux.

44,5
46,7
Branca
730
60
A
202**

127 e 220
750 (127V) / 675 (220V)
5,9 (127V) / 3 (220V)

**Programa normal no Nível Alto, com enxague simples.

A Electrolux do Brasil S.A, reserva-se o direito de modificar essas especificações técnicas e características do
produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.
Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 | www.electrolux.com.br

