
Rövidebb program, több gondoskodás  
A SensiCare rendszer minden töltetnél a ruhák nedvesség tartalmához igazítja 
a szárítás időtartamát, és óvja őket a túlszárítástól. Ezzel nem csak a ruháit 
kíméli, de időt és energiát is megtakarít. 

Szárítson még többet az XL programokkal
Az "ágynemű XL" és "Vegyes XL" programok segítségével hatékonyan 
száríthat még több ruhadarabot anélkül, hogy több ciklusra lenne szükség. 
Idő- és energiatakarékosság.

SmartSense érzékelők
A SmartSense rendszer érzékeli a ruhák 
nedvességtartalmát. Minden ruhadarab egyenletesen 
szárad és nem melegszik túl a szárítás során.

Kíméletes szárítás alacsonyabb hőfokon
A GentleCare rendszer a hagyományos 
szárítógépekhez képest közel fele olyan magas 
hőmérsékleten szárítja a ruhadarabokat, így nem teszi 
ki azokat felesleges hőhatásnak. 

Nem megy össze. Megőrzi eredeti formáját.
A DelicateCare rendszer a hőmérsékletet és a dob 
mozgását a ruha igényeihez igazítja, így azok sokáig 
megőrzik szépségüket és finom tapintásukat.

DelicateCare - kíméletes szárítás
A DelicateCare rendszer a hőmérsékletet és a dob mozgását az adott szövet 
igényeinek megfelelően állítja be. A szárítás így rendkívül kíméletes, és olyan 
holmikat is nyugodtan száríthat gépben, amelyekről sosem gondolta volna.

Product Benefits & Features

• Késleltetett indítás
• Ajtónyitás: baloldali és megfordítható
• Belső LED világítás
• Pamut programok: szekrényszáraz, szekrényszáraz plusz, extra száraz, 
vasaló száraz 
• Műszál programok:  szekrényszáraz,  extra száraz,  vasaló száraz 
• Irányváltó dob - megakadályozza a ruhák gyűrődését és összegabalyodását
• HŐSZIVATTYÚ technológia - akár 40%-os energiamegtakarítás
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 Magasság (mm)  850
Mélység (mm) 638
Szélesség (mm)  596
Szárítási kapacitás 9 kg
Motor típus inverter
Energiaosztály A++
Szín fehér
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 49.56

WIFI kapcsolat Nem
Kijelző típusa LCD érintőkijelző

Programok

ágynemű XL, pamut ECO,  pamut,  
kímélő, farmer,  takaró, mix mosás XL, 
 kültéri sportruha,  selyem,  sportruha,  

műszál,  gyapjú

Gomb funkciók

 késleltetett indítás,  szárazság, 
program vége figyelmeztetés,  extra 

csendes, extra vasalástkönnyítő, 
be/ki, frissítés,  irányváltás, 

start/törlés,  időbeállítás
Kábelhossz (m) 1.45

Product Specification
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