
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.

Friss, tiszta illatos ruhák kevesebb vízfogyasztással
Élvezze a frissen mosott ruhák illatát, minimális 
vízfogyasztás mellett. Ha mosás helyett gőzprogramon 
frissíti fel ruháit, programonként akár 40 liter vizet is 
megtakaríthat. Ráadásul megnöveli ruhái élettartamát. 
A gőzprogramos mosógépekbe illatcseppeket is önthet, 
hogy az átgőzölt ruhák még

Fesztelen elegancia egy pillanat alatt
A SteamCare technológia minden mosást egy gőzös 
ciklussal fejez be, így a gyűrődések egyharmaddal 
csökkenthetők. Így biztosan kevesebbet kell majd 
vasalnia. A FreshScent program egy kis illatot kever a 
frissítő gőzhöz.

Harmadával kevesebb gyűrődés a SteamCare technológiával
A SteamCare technológia minden mosást egy gőzös ciklussal fejez be, így a 
gyűrődések egyharmaddal csökkenthetők. Garantáltan kevesebbet kell majd 
vasalnia.

Product Benefits & Features

• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Gyerekzár
• Mosási programok:  Be/Ki, Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás,  
gyapjú,  takaró,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, FreshScent gőzölés, Kasmír 
gőzölés,  sportruha, antiallergén program, Gyorsmosás (14 perc), MixCare 
69min
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Mosási kapacitás (kg) 8 kg
Motor típus ÖkoInverter
Kijelzés nagy LCD kijelző
Woolmark minősítés Woolmark Blue + Ariel tanúsítvány
Belső világítás nincs
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 77.5

 Magasság (mm)  850
Szélesség (mm)  600
Mélység (mm) 576
Kábelhossz (m) 1.8

Gomb funkciók

 hőmérséklet választás,  centrifuga 
fordulatszám,  előmosás,  foltmosás,  

extra öblítés, kímélő, extra gőz,  
késleltetett indítás,  időbeállítás, 

start/törlés, csendes mód
Ajtó színe Szürke
Mélység, nyitott ajtóval (mm) 1016
WIFI kapcsolat Nem
Energiaosztály (mosás ciklus) A
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 47

Súlyozott vízfogyasztás(l) 42
Eco 40-60 program időtartama 3:30
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1400
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 74
Mosási hatékonysági mutató 1.031
Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 53,4

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 53

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

54
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