
Kis méret, nagy hatékonyság
Könnyedén elfér a hagyományos készülékek számára szűk helyen is. 
Tökéletes hatékonysággal dolgoik, így nagyszerű eredményre számíthat 
minden mosás alkalmával.

Takarítson meg időt extra energiafelhasználás nélkül
Az Eco TimeManager segítségével beállíthatja a program hosszúságát. Idő és 
energia megtakarítása – anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie a 
tisztaság tekintetében.

Ellenállhatatlan puhaság
A SoftPlus funkció gondoskodik róla, hogy a gépben a 
ruhák egyenletesen oszoljanak el az utolsó öblítés 
előtt, és megfelelően nedvesek legyenek. Így amikor az 
öblítő a dobba kerül, eljut minden szövetszálhoz. Ettől 
lesznek a ruhák simogatóan puhák.

Antiallergén program
Az Antiallergén program során a gép a nagy 
teljesítményű mosást forró gőzzel kombinálja, így az 
allergének és a baktériumok teljesen eltűnnek az 
ruhákból.

Testreszabott gondoskodás rövidebb idő alatt 
A SensiCare rendszer a töltet mennyiségéhez igazítja  
a programot, és így megóvja a ruhákat a feleslegesen 
hosszú mosástól. Gondoskodik róla, hogy holmijai 
hosszú ideig megőrizzék formájukat és puha 
tapintásukat.

Mindennapi gondoskodás
A SensiCare rendszer a program hosszát a töltet mennyiségéhez igazítja, így 
csökkenti a víz- és energiafelhasználást. És közben megkíméli a ruhákat a 
feleslegesen hosszú ideig tartó mosástól. Hatékony, még a kis töltetek esetén 
is. Keskeny és helytakarékos.

Product Benefits & Features

• TimeManager funkció
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Gyerekzár
• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, 
Gyorsmosás (14 perc),  öblítés,  centrifuga/szivattyúzás, antiallergén program, 
 babaprogram,  selyem,  gyapjú,  sportruha,  kültéri ruházat,  farmer
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Mosási kapacitás (kg) 7 kg
Motor típus inverter
Kijelzés kis LED kijelző
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Belső világítás nincs
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 64.5

 Magasság (mm)  843
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 449
Kábelhossz (m) 1.4

Gomb funkciók
 hőmérséklet választás,  centrifuga 

fordulatszám,  előmosás,  extra 
öblítés, kímélő,  késleltetett indítás,  

időbeállítás, start/törlés
Ajtó színe Fehér
Mélység, nyitott ajtóval (mm) 904
WIFI kapcsolat Nem
Energiaosztály (mosás ciklus) D
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 69

Súlyozott vízfogyasztás(l) 45

Eco 40-60 program időtartama 3:25
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1151
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 77
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 52

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 52

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

55
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