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

Enyhén szennyezett ruháknak: tisztaság mindössze 
20 perc alatt 
Ezzel a mosógéppel kevesebb vészhelyzet adódik 
ruhatárában. A Mini program segítségével ugyanis 20 
perc alatt kimoshatja az enyhén szennyezett ruhákat.

Késleltetett indítás akár 20 órával
Ne a mosás legyen a kiinduló pont a napirendjében. A 
késleltetett indítási funkcióval kitolhatja a program 
kezdési időpontját úgy, hogy pontosan akkora készüljön 
el, amikorra Ön.

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

• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Gyerekzár
• Mosási programok:  Be/Ki, Eco 40-60, pamut,  műszál,  kímélő mosás, 
gyapjú,  selyem,  paplanmosás,  öblítés,  szivattyúzás,  centrifuga,  
farmerprogram,  függöny, frissítés,  gyorsmosás
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Mosási kapacitás (kg) 6 kg
Motor típus univerzális
Kijelzés LED kijelző
Woolmark minősítés None
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 57.5

 Magasság (mm)  843
Szélesség (mm)  595
Mélység (mm) 411
Kábelhossz (m) 1.4

Gomb funkciók
be/ki,  hőmérséklet választás,  

centrifuga fordulatszám,  előmosás,  
gyors,  késleltetett indítás,  extra 

öblítés, start/törlés
Ajtó színe Fehér
Mélység, nyitott ajtóval (mm) 833
WIFI kapcsolat Nem
Energiaosztály (mosás ciklus) D
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 65

Súlyozott vízfogyasztás(l) 42
Eco 40-60 program időtartama 3:10

Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1151
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték C
Zajszint dB(A) 77
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53.5

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

55
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