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SteamCure™

AUTODOSE

Uita de grija dozarii corecte a detergentului lichid si a
balsamului de rufe pana la 23 cicluri de spalare. Cu ajutorul
tehnologiei Autose si a senzorilor speciali care determina in
mod automat cantitatea optima de detergent si balsam de
rufe necesar unui ciclu de spalare, in functie de cantitatea de
rufe, gradul de murdarire, si tipul de material, vei beneficia de
o spalare impecabila. Astfel, eficientizezi la maxim resursele
de energie, apa si detergent iar rezulattele de curatare si
clatire sunt optime.In plus, tehnologia poate fi dezactivata,
astfel poti avea control deplin in dozarea detergentului
selectand una dintre modalitatile low, medium or high.

HOMEWHIZ® PRIN BLUETOOTH

*Imaginea produsului este cu titlu de prezentare

HYGIENE+ CU STEAMCURE

Steam Cure Hygiene+ asigura o curatare
profunda si o igienizare completa a hainelor tale,
99,9% fara alergeni* datorita puterii aburului.
*praf si acarieni, par de pisica, par de caine si fungi

Programul Hygiene+ cu Steam Cure asigura
rezultate optime de curatare si igienizare
pentru
hainele
dumneavoastră
(hainele
copiilor, cearșafuri, lenjerii de pat, lenjerie
intimă etc., articole din bumbac) ce necesită o
spălare profunda, anti-alergică și igienică, la
o temperatură ridicată, cu un ciclu de spălare
intensiv și prelungit. Nivelul ridicat de igienă
este asigurat prin intermediul aplicarii aburului
înaintea începerii programului, a duratei mari de
încălzire, precum și a clătirii suplimentare.

Programul a fost testat de „Fundația Britanică pentru
Alergii” (Allergy UK) având selectată opțiunea de
temperatură de 60°C și a fost certificat din punct
de vedere al eficacității în eliminarea alergenilor pe
lângă bacterii și mucegai.

ADDXTRA

Functia de care ai nevoie atunci cand ai de adaugat
sau de scos un articol din masina de spalat rufe,
dupa inceperea ciclului de spalare. In primele 5
minute ale ciclului de spalare selectat, prin simpla
apasarea a butonului START/PAUZA, intrerupi
programul de spalare , adaugi sau scoti articolele
de imbracaminte dorite, dupa care reactivezi
butonul START/PAUZA
pentru continuarea
spalarii. Simplu si rapid!

Castiga timp si confort in propria locuinta alaturi de noile masini de spalat
haine dotate cu HomeWhiz® care iti simplifica viata, in timp ce tu detii
controlul! Cu ajutorul aplicatiei HomeWhiz®, grija hainelor murdare dispare.
Acum, prin intermediul aplicatiei, poti selecta cu usurinta programele
preferate, temperatura dorita si functiile suplimentare si le poti monitoriza
de la distanta, prin Bluetooth. Mai mult, aplicatia iti ofera programe noi, pe
langa cele deja existente, pentru ca tu sa gasesti cea mai buna optiune de
spalare pentru hainele tale. In plus, primesti in timp real notificari legate
de posibile disfunctionalitati ale masinii ( lipsa apa sau detergent, usa
deschisa, filtru blocat, etc), astfel incat tu sa te poti bucura de o experienta
de spalare in cele mai bune conditii.

PROSMART™ INVERTER MOTOR

Motorul ProSmart Inverter este partenerul tau de nadejde
atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu
un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare:
eficienta energetica pe care o poti observa pe factura
ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus
prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor
si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti
bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste
avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea
acestuia din care au fost eliminate elementele supuse
uzurii cum ar fi periile de carbon. In plus, beneficiezi de
10 ani garantie.

SteamCure™
Cu ajutorul tehnologiei SteamCure™ scapi de grija cutelor si a
hainelor delicate care au nevoie de o ingrijire mai atenta. Hainele
tale se vor pastra intr-o stare excelenta datorita performantei
utilizarii aburului, care se ridica din partea inferioara a tamburului.
In functie de programul selectat, aburul poate fi eliberat la
inceputul programului sau la finalizarea acestuia. Atunci cand
este eliberat la inceput, aburul inmoaie murdaria, iar curatarea
devine mai usoara. Cand acesta este eliberat la final de program,
te ajuta sa scapi de grija cutelor in plus, tesaturile devin mai moi,
placute la atingere. SteamCure este ideala pentru imbracamintea
bebelusilor si pentru cei care au o piele sensibila.
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TEHNOLOGII INGENIOASE
AquaTech
SteamCure™
AutoDose
HomeWhiz prin BlueTooth
AddXtra
Motor ProSmart™ Inverter
Silent Tech ™
Optisense ®
Aquawave®
Aquafusion®
Durable heater
PROGRAME
CoolClean
Shirts SteamCure™
Duvet/Down Wear SteamCure™
Down Wear SteamCure™
Hygiene cu SteamCure™
Hygiene+ cu SteamCure™
HygieneTherapy
Hygiene Air Refresh
Hygiene+
StainExpert
SteamTherapy
Down Wear
Duvet/Down Wear
Dark care/Jeans
Shirts
Outdoor/Sports
Woollens/HandWash
Xpress/Super Xpress
Mix
Gentlecare
Delicates
Auto Program
Cottons
Eco 40-60
Synthetics
Spin + Drain
Rinse
Lingerie
Downloaded Program
FUNCTII AUXILIARE
DrumClean SteamCure™
DrumClean
Prewash
AntiCrease®
Extra Rinse
Silent mode
Fast+
Child Lock
Remote Control
Pet Hair Removal
Powder Detergent
Softener Dosage
Dosing Settings
Ready to Wear
Steam
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PERFORMANTA & INFORMATII TEHNICE
Clasa eficienta energetica
Consum de apa (litri/ciclu)
Consum energie (kWh/100 cicluri)
Durata program Eco 40-60 (h:min/ciclu)
Clasa eficienta centrifugare
Nivel zgomot centrifugare (dBA)
Clasa zgomot centrifugare (dBA)
Dimensiune neta(lxLxA,cm)
Slim
Greutate neta (kg)
Capacitate incarcare(kg)
FUNCTII SPECIALE
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84x60x64
73
10

Instant Opening
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Sistem automat de reglare al consumului
de apa
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Sistem electronic de control al balansului
Afisare timp spalare ramas
Child Lock
Urmarire programe speciale
DESIGN
Culoare produs
Tip usa
Culoare usa
Culoare maner usa
Culoare programator
Unghi deschidere hublou
Iluminare cuva
Display
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XL
Piano Black
Chrome
Piano Black
170°
Digital
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