
Eltávolítja a vírusok és baktériumok több mint 99,99%-át* a ruhákból
A Swissatest tanúsítvánnyal rendelkező Antiallergia +Gőz program forró víz és 
gőz kombinálásával távolítja el a vírusok és baktériumok több mint 99,99%-át* 
a szövetekből. A 60°C-nál magasabb hőfokon történő mosás során az 
allergének jelentős része eltűnik a szövetekből így a ruhák higiénikusan tiszták 
lesznek.

ProSense: óvja a ruhákat, időt és energiát takarít meg
A ProSense® technológia mindig a töltet súlyához igazítja a programot. A 
szenzorok felmérik a töltet nagyságát, majd ehhez igazítják a mosási időt, a 
víz- és az energiafogyasztást. Így a ruhák minden alkalommal optimális 
tisztításban részesülnek anélkül, hogy idő előtt elhasználódnának.

UniversalDose mosószer adagoló fiók - 
hatékonyabb tisztítás a hideg vizes és rövid
Az egyedülálló, univerzális adagoló fiók a PODS® 
kapszulákhoz készült. Az erős vízsugár lágyítja és áttöri 
a kapszulát, így az 60%-kal gyorsabban oldódik fel az 
adagoló fiókban, mint a dobban. Ennek köszönhetően a 
hideg vizes és a rövid, 1 órás programoknál is 
hatékonyabb a folteltávolítás.

MyMix 69 perces program. Hatékony mosás, 
időtakarékosan
A MyMix 69 egy gyors, energiatakarékos és kíméletes 
program a hétköznapi ruhák mosásához (max 5 kg). 
30°C-on, mindössze 69 perc alatt optimális fogyasztás 
mellett mossa tisztára a ruhákat.

Gőzprogram: kevesebb vasalás
A ProSteam® technológia egy kis gőz segítségével 
kisimítja és felfrissíti a ruhákat. Az önálló gőzprogram 
csökkenti a gyűrődéseket és eltávolítja a szövetekből a 
kellemetlen szagokat. A mosási ciklus befejezéseként 
alkalmazható gőzciklus pedig kisimítja a ráncokat, így a 
ruhák alig, vagy egyáltalán

Elfelejtheti a gyűrött ingeket 
A ProSteam® technológiának köszönhetően a mosóprogramot kiegészítheti 
egy gőzciklussal, mely kisimítja a gyűrődéseket. De elindíthat egy önálló 
gőzprogramot is, mely mosás nélkül frissíti fel a ruhákat, így kevesebbet, vagy 
egyáltalán nem kell őket vasalni. Ezzel nemcsak időt takarít meg, de óvja a 
ruhákat is, melyek így kevésbé

Product Benefits & Features

• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, Gyapjú / 
selyem, Gőzprogram, MyMix 69min, 20 perc 3 kg,  kültéri ruházat, Anti-Allergy 
Vapour
• Nyomógomb funkciók:  Be/ki,  gőz, Pods, start/szünet, Temp Selection,  
centrifuga fordulatszám, Stains/Pw, öblítés, TimeSave,  késleltetett indítás
• Gőzprogram
• TimeSave - programrövidítő opció
• Vízelárasztás elleni védelem Aqua Control szenzorral
• Gyerekzár
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
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Mosási kapacitás (kg) 9 kg
Motor ÖkoInverter
Kijelző közepes LED kijelző

Woolmark minősítés 801326180_WOOLMARK_BLUE_ARI
EL_LENOR(WOOLCARE)

Vízelárasztás elleni védelem nyomáskapcsoló
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Kimenő vízcső hossza (cm) 145
Nettó súly (kg) 76.5
 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
 Max. mélység (mm) 660
Kábelhossz (m) 1.8
Mélység nyitott ajtóval (mm) 1101
Szín Fehér
Dob űrtartalma (l) 69
WIFI kapcsolat Nem
Energiaosztály A+++
Automatikus mosószer adagolás Nem
Energiaosztály 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
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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