
Inverter motor: megbízható, kiemelkedő teljesítmény
A mosógép inverter motorral működik, amely tartós, megbízható és 
energiatakarékos. A szénkefe nélküli inverter technológián alapuló megoldás 
csökkenti a kopást, így tartósabb, miközben maximális hatékonyságot kínál, 
minimális zajjal.

Késleltetett indítás
A késleltetett indítás funkcióval Ön határozhatja meg a program kezdési idejét, 
így saját időbeosztásához igazíthatja a mosást.

SoftPlus: puha és selymes tapintású ruhák, minden 
nap
A SoftPlus funkció egyszerre gondoskodik a textíliák 
védelméről és puhaságáról. Az utolsó centrifugálási 
ciklusban a ruhákat szétteríti a dob belső falán, hogy az 
öblítőszer mindenhol átjárhassa az anyagot. A ruhák 
minden eddiginél puhábbak lesznek, miközben a 
szövetszálak sem sérülnek. Így

Gyors és energiahatékony mosás TimeSave 
funkcióval
A TimeSave funkcióval a lehető legkevesebb időt és 
energiát kell a mosásra fordítania. Kombinálhatja az 
Eco programokkal, így nem csak rövidebb idő alatt, de 
kevesebb energia felhasználásával moshat - anélkül, 
hogy kompromisszumot kellene kötnie a tökéletes 
tisztaság tekintetében.

ProSense®: Vigyáz a ruhákra, időt és energiát 
takarít meg
A ProSense® technológia mindig az aktuális töltet 
súlyához igazítja a mosóprogramot. A nedvesség- és 
hőmérséklet érzékelők minden töltetet megmérnek, és 
ehhez igazítják a mosási időt, a víz- és az 
energiafogyasztást. Így a ruhák minden alkalommal 
optimális kezelésben részesülnek anélkül, hogy idő

Hétköznapi klasszikusok, mindig jó formában
A ProSense® technológiájú mosógépek kíméletesen gondoskodnak a gyakran 
hordott ruhák kifogástalan állapotáról. Akár egyetlen inget, akár egy teljes 
töltetet mos, a program hossza, a víz- és az energiafogyasztás mindig az 
aktuális töltet súlyához igazodik. Így a ruhák nem lesznek túlmosva, és közben 
Ön időt és energiát takarít

Product Benefits & Features

• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, Gyapjú / 
selyem, 20 perc 3 kg,  vasaláskönnyítő, Pehely kabát,  kültéri ruházat,  farmer, 
Anti Allergy Vapour
• Nyomógomb funkciók:  Be/ki, kímélő, ANTI-ALLERGY VAPOUR, 
start/szünet,  hőmérséklet választás,  centrifuga fordulatszám,  
foltmosás/előmosás, öblítés, TimeSave,  késleltetett indítás
• TimeSave - programrövidítő opció
• Gyerekzár
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
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Mosási kapacitás (kg) 6 kg
Motor inverter
Kijelző közepes LED kijelző
Woolmark minősítés Woolmark Blue
Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Kimenő vízcső hossza (cm) 197
Nettó súly (kg) 58.5
 Magasság (mm)  843
Szélesség (mm)  595
 Max. mélység (mm) 416
Kábelhossz (m) 1.4
Mélység nyitott ajtóval (mm) 833
Szín Fehér
Dob űrtartalma (l) 42
WIFI kapcsolat Nem
Automatikus mosószer adagolás Nem
Energiaosztály C
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 56

Súlyozott vízfogyasztás(l) 40
Eco 40-60 program időtartama 3:10
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1151
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B

Zajszint dB(A) 73
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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