
Odstraňuje z oděvů více než 99,99 % bakterií a virů*.
Program Anti-Allergy Vapour je certifikován společností Swissatest a 
odstraňuje z oděvů více než 99,99 % bakterií a virů*. Díky kombinaci praní na 
60 °C a páry se oblečení stává hygieničtějším a čistším se sníženým 
množstvím alergenů.

Udržujte vaše oblečení v prefektní kondici
Užijte si ten právě umytý pocit se zlomkem vody. Osvěžením svého 
oblíbeného oblečení párou můžete ušetřit přes 40 l vody na cyklus, což 
pomůže prodloužit životnost oděvů. A pro extra podporu svěžesti stačí přidat 
vůni.

Jemnější díky páře
Technologie SteamCare umožňuje ukončit každý cyklus 
s dávkou páry pro snížení pomačkání až o jednu 
třetinu. Dosáhnete tak jemného prádla bez potřeby 
žehlení.

Péče na míru v kratším čase
Technologie SensiCare přizpůsobuje délku pracího 
cyklu aktuální náplni. Vaše oděvy se nebudou prát 
nadměrně dlouho, zachovají si svůj vzhled a hebkost. 
Pro úsporu času, vody a elektrické energie.

59 minut k dokonalé péči s programem UltraWash
Náš program UltraWash nabízí skvělý čisticí výkon a 
lepší péči o každodenní prádlo, a to vše za méně než 
jednu hodinu. Méně spotřebované energie díky 
dokonalému praní při nižších teplotách, které umožňuje 
naše technologie předmíchání pracího prostředku. 
Zachování kvality vašeho oblečení po delší

Šetrné k oblečení, šetrné k životnímu prostředí
Náš program UltraWash představuje ideální rovnováhu mezi péčí a 
energetickou účinností pro vaše smíšené prádlo - v 59minutovém cyklu. 
Účinné praní při nízkých teplotách chrání vaše oblečení. Praním při 30 ºC 
ušetříte 30 % energie ve srovnání s programem pro bavlnu na 40 ºC. Šetrné k 
vašemu oblečení, šetrné k životnímu prostředí.

Specifikace a benefity

• Náplň prádla: 8 kg
• Rychlost odstřeďování:  ot./min.
• Program pro hedvábí
• Prací programy: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna/hedvábí, 
Steam FreshScent, odstřeď./vypouštění, máchání , rychlý 20 minut, outdoor, 
džínovina, přikrývka, antialergický program s párou, Ultrawash 59min
• Protipěnový systém
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
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Třída energetické účinnosti A
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:35
Třída účinnosti odstředění B
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1400
Třída emisí hluku šířeného vzduchem A
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 72

Rozměry (mm) 847x597x576
Barva Bílá
Instalace Volně stojící spotřebič

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna/hedvábí, Steam 

FreshScent, odstřeď./vypouštění, 
máchání , rychlý 20 minut, outdoor, 
džínovina, přikrývka, antialergický 
program s párou, Ultrawash 59min

Objem bubnu (l) 60

Funkce

zap./vyp., Temp Selection, výběr 
otáček, předpírka, Stain, pouze 

máchání, Soft Plus, Plus Steam, 
odložený start, Time Manager, 

start/pauza
Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka přívodního kabelu (m) 1620
Délka napouštěcí hadice (cm) 150

Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Woolmark Woolmark Green + WoolCare 
Ariel/Lenor

Barva ovládacího panelu Bílá
Barva předních dvířek D White M
EAN kód produktu 7332543986590
Jazyk ovládacího panelu čeština

Technická specifikace
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