
Eltávolítja a vírusok és baktériumok több mint 99,99%-át* a ruhákból
A svájci Swissatest Intézet minősítése alapján az Antiallergia +Gőz program 
eltávolítja a vírusok és baktériumok több mint 99,99%-át* a szövetekből. A 
60°C-os, forró vizet és gőzt kombináló program  higiénikusan tisztítja a 
ruhákat.

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 finomabb 
illatúak legyenek.

UniversalDose: hatékonyabb tisztítás a hideg vizes 
és rövid programoknál az univerzális
Az egyedülálló univerzális adagoló fiók 
mosókapszulákhoz készült. Az erős vízsugár lágyítja és 
áttöri a fiókban a kapszulát, így az 60%-kal gyorsabban 
feloldódik, mintha a dobban ázna. A hideg vizes és a 
rövid, 1 órás programoknál is hatékonyabb a 
folteltávolítás, miközben kíméletesebb és

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.

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

• TimeManager funkció
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Gyerekzár
• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, Gyapjú / 
selyem, FreshScent gőzölés,  centrifuga/szivattyúzás,  öblítés, Rapid 20 min,  
kültéri ruházat,  sportruha,  farmer,  takaró, antiallergén program
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Mosási kapacitás (kg) 9 kg
Motor típus ÖkoInverter
Kijelzés közepes LED kijelző

Woolmark minősítés 801326180_WOOLMARK_BLUE_ARI
EL_LENOR(WOOLCARE)

Belső világítás nincs
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső védelme standard
Bejövő vízcső hossza (cm) 130
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 71.5

 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
Mélység (mm) 658
Kábelhossz (m) 1.8

Gomb funkciók

be/ki, Temp Selection,  centrifuga 
fordulatszám,  előmosás, Stain,  extra 
öblítés, kímélő, extra gőz,  késleltetett 

indítás,  időbeállítás, start/törlés, 
Vortex Pods

Ajtó színe Fehér
Mélység, nyitott ajtóval (mm) 1101
WIFI kapcsolat Nem
Energiaosztály (mosás ciklus) A

Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 49

Súlyozott vízfogyasztás(l) 46
Eco 40-60 program időtartama 3:40
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1351
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 75
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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