
ÖKOInverter: a leghatékonyabb motor
Az ÖKOInverter motornak köszönhetően a mosógép hosszú ideig, a lehető 
leghatékonyabb teljesítményt nyújtja, a legalacsonyabb energiafogyasztás 
mellett.

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 nem igényelnek vasalást.

ÖKOMix: óvja a szövetszálakat
Az ÖKOMix technológia vízzel előkeveri a mosószert 
és az öblítőt, még azelőtt, hogy a dobba kerülnének. A 
tisztítószer így teljesen feloldódik és minden 
szövetszálat elér, ápol és megtisztít. Így a ruhák nem 
csak tiszták, hanem hosszú időn át kifogástalan 
állapotúak maradnak. 

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.

Gyors és hatékony mosás a mindennapokra
Az ÖKOPower program kiemelkedően hatékonyan, 
mégis alacsony energiafogyasztás mellett mossa 
tisztára a ruhákat, kevesebb, mint egy óra alatt. Ideális 
mindennapi viseletének alapos és kíméletes 
tisztításához. Tiszta ruhák rövidebb idő alatt, 
kompromisszumok nélkül.

Alapos és kíméletes mosás, kevesebb mint egy óra alatt
Az ÖKOPower program gyorsan, mégis kiemelkedően hatékonyan 
gondoskodik ruháiról. Az alacsony hőmérséklet óvja a szöveteket, mégis 
ugyanolyan alapos lesz a mosás. Kiemelkedő védelem, kevesebb energia 
felhasználásával.

Product Benefits & Features

• Mosási programok: Eco 40-60,  pamut,  műszál,  kímélő mosás, Gyapjú / 
selyem, Gőzprogram, ÖKO Power , 20 perc 3 kg,  kültéri ruházat,  
farmerprogram, Antiallergén
• Nyomógomb funkciók:  Be/ki,  gőz, Antiallergy, start/szünet, Temp Selection,  
centrifuga fordulatszám, Stains/Pw,  extra öblítés,  opciók, 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) 8 kg
Motor ÖkoInverter
Kijelző nagy LCD kijelző

Woolmark minősítés 801326182_WOOLMARK_GREEN_A
RIEL_LENOR(WOOLCARE)

Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Nettó súly (kg) 73.5
 Magasság (mm)  847
Szélesség (mm)  597
 Max. mélység (mm) 600
Kábelhossz (m) 1.8
Mélység nyitott ajtóval (mm) 1042
Szín Fehér
Dob űrtartalma (l) 55
WIFI kapcsolat Nem
Automatikus mosószer adagolás Nem
Energiaosztály A
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 47

Súlyozott vízfogyasztás(l) 46
Eco 40-60 program időtartama 3:20
Súlyozott centrifuga (ford/perc) 1551
Centrifugálási hatékonysági osztály B
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 76

Súlyozott fennmaradó 
nedvességtartalom % 52.7

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás mellett (%) 52

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás fele mellett (%) 52

Fennmaradó nedvességtartalom 
névleges kapacitás negyede mellett 
(%)

54
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