
Hladký vzor bubnu pro ještě šetrnější péči! *
Zcela nový a jedinečný povrch bubnu Care přináší péči o vaše prádlo na 
novou úroveň. Vzor polštářků a design lopatek, které jsou po celém obvodu 
bubnu, zajišťují jemné klouzání oděvů po jeho povrchu. Voda v bubnu utváří 
na polštářcích film a snižuje tření prádla. Prádlu je tak poskytovaná vynikající 
péče s minimálním opotřebením

Méně žehlení díky páře
Speciální parní program snižuje pomačkání prádla, a vy se tak nemusíte 
zabývat žehlením. Prádlo rychle osvěží, aniž by muselo projít celým pracím 
cyklem. Díky tomu vám oblečení vydrží déle jako nové.

Nejvyšší přesnost i u nejmenších náplní
Technologie ProSense® automaticky upraví délku praní 
a sušení podle velikosti náplně. Umožňuje tak velmi 
úsporné cykly, jimiž šetří čas, energii a spotřebu vody.

Vyperte za 20 min a v kombinovaném cyklu za 60 
min, když právě spěcháte
Rychlý 20min program pro praní a kombinovaný 60min 
program pro praní a sušení 1 kg prádla.  Rychlost 
oceníte nejen při dosažení skvělého výsledku praní a 
sušení, ale ještě více v okamžiku, kdy spěcháte.
Můžete si také vybrat pouze cyklus praní – čisté 
oblečení máte za pouhých 20 minut. Rychlá a

Technologie DualSense pro maximální péči
Naše technologie DualSense přizpůsobuje teplotu a 
pohyb bubnu různým tkaninám a tomu odpovídajícím 
způsobem upravuje i programy. Prací i sušicí cykly jsou 
certifikovány společností Woolmark Blue, a vy se tak 
nemusíte bát ani o ty nejchoulostivější tkaniny.

Ochránce funkčního oblečení
Nová pračka se sušičkou Kombi s technologií DualSense přizpůsobí teplotu a 
pohyb bubnu různým tkaninám a upraví programy dle specifické náplně. Vše 
od vzorovaných bund po měkké svetry lze pečlivě vyprat, usušit a ochránit 
najednou.

Specifikace a benefity

• Volně stojící pračka se sušičkou
• Maximální náplň praní (kg): 7 
• Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400 
• Kondenzační sušička - vlhkost se sráží do nádrže
• Kapacita sušení (kg): 5 
• Program pro ruční praní
• Speciální programy pro ruční praní a vlnu
• Druhy programů: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna/ruční 
praní, outdoor, Quick 20 Wash&Dry 60, pára, máchání , odstřeď./vypouštění 
• Protipěnový systém
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
• Ochrana proti vytopení

Pračka kombinovaná se sušičkou Dualsense®
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Třída energetické účinnosti E
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1400
Třída účinnosti odstředění B
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:25
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 75

Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Ovládání Malý LED displej
Objem bubnu (l) 60
Typ motoru ÖKOInvertor s doživotní zárukou
Způsob sušení kondenzační
Woolmark WOOLMARK BLUE WASH&DRY
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 847x597x575
Maximální hloubka (mm) 575
Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka přívodního kabelu (m) 1700
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 140
Typ plnícího otvoru P1W + Turbine
Příkon (W) 2000
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Prací programy
Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 

prádlo, vlna/ruční praní, outdoor, 
Quick 20 Wash&Dry 60, pára, 
máchání , odstřeď./vypouštění

EAN kód produktu 7332543787395
Jazyk ovládacího panelu čeština
Vážený zbývající obsah vlhkosti 53.3
Maximální teplota uvnitř ošetřené 
textilie (jmenovitá kapacita praní) 
(kompletní cyklus)

37

Maximální teplota uvnitř ošetřené 
textilie (poloviční kapacita praní) 
(kompletní cyklus)

35

Technická specifikace
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