
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.

Čisté a suché za pouhé tři hodiny
Program NonStop 3 h / 3 kg potřebuje pouze tři hodiny k vyprání a usušení až 
3kg náplně. Díky tomu můžete mít své oblečení čisté a připravné k nošení 
ještě ten samý den. Nejpohodlnější způsob péče o vaše oblečení – bez 
kompromisů.

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.

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.

Nízké teploty pro lepší účinek a větší úsporu
Naše pračka se sušičkou je první na světě s 
jedinečným tepelným čerpadlem a průlomovou 
technologií SensiDry®. ÖKOKombi využívá 
prefesionálních znalostí tkanin pro ty nejúčinnější a 
nejúspornější programy. Díky tomu ušetříte až 40 % 
energie a vody u každého programu ve srovnání s 
jinými spotřebiči. 

Kompletní ochrana vašich oděvů
Převratné technologie ÖKOKombi a SensiDry® umožňují přizpůsobit cyklus 
různým tkaninám, ať už se jedná o hedvábí, vlnu, nebo funkční oblečení. 
Tepelné čerpadlo kontroluje teploty a pohyby bubnu, aby zajistilo rovnoměrné 
praní a sušení veškerého prádla. Pokaždé.

Specifikace a benefity

• Volně stojící pračka se sušičkou
• Maximální náplň praní (kg): 9 
• Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400 
• Kapacita sušení (kg): 6 
• Program pro ruční praní
• Jemný program určený speciálně pro hedvábí s přizpůsobeným 
odstřeďováním
• Speciální programy pro ruční praní a vlnu
• Druhy programů: Eco 40-60, bavlna , syntetika, NonStop 3h/3kg, jemné 
prádlo, hedvábí , vlna/ruční praní, outdoor, pára, máchání  
• Protipěnový systém
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
• Ochrana proti vytopení
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Třída energetické účinnosti D
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1400
Třída účinnosti odstředění B
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:40
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 75

Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Ovládání Středně velký LED
Objem bubnu (l) 69
Typ motoru ÖKOInvertor s doživotní zárukou
Způsob sušení s tepelným čerpadlem
Woolmark WOOLMARK BLUE WASH&DRY
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 870x597x660
Maximální hloubka (mm) 660
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) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Prací programy
Eco 40-60, bavlna , syntetika, 

NonStop 3h/3kg, jemné prádlo, 
hedvábí , vlna/ruční praní, outdoor, 

pára, máchání 
EAN kód produktu 7332543698837
Jazyk ovládacího panelu Angličtina/symboly
Vážený zbývající obsah vlhkosti 53
Maximální teplota uvnitř ošetřené 
textilie (jmenovitá kapacita praní) 
(kompletní cyklus)

39

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

35

Technická specifikace
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