
PROGRAM HYGIENE - ODSTRAŇUJE VÍCE NEŽ 99,99 % BAKTERIÍ A 
VIRŮ*
Program Hygiene certifikovaný společností Swissatest je vysoce účinný prací 
cyklus, který z oblečení odstraní více než 99,99 % bakterií a virů*. Udržováním 
teploty praní nad 60 °C můžete také snížit množství alergenů.

HLADKÝ POVRCH BUBNU JE K VAŠIM TEXTILIÍM JEŠTĚ ŠETRNĚJŠÍ*
Na vnitřním povrchu nového designu bubnu Care vzniká vodní filtr, který 
snižuje mechanické tření, prádlo tak hladce klouže po jeho povrchu a 
minimalizuje se jeho opotřebení. ,prádlo tak hladce klouže po jeho povrchu a 
minimalizuje se jeho opotřebení. Dopřejte svým tkaninám šetrnější praní.

MIXLOAD 69 MIN PŘIZPŮSOBÍ PROGRAMY DLE 
VELIKOSTI VÁRKY PRÁDLA A ŠETŘÍ VÁŠ ČAS
Program MixLoad 69 min upravuje spotřebu energie dle 
velikosti várky prádla při každodenním praní smíšeného 
prádla.  Vypere oblečení na 30 °C a to za pouhých 
69 minut. Optimální výkon a vynikající výsledky praní.

PRECISEWASH SNÍŽÍ AŽ O 40 % SPOTŘEBU 
ENERGIE, VODY A ČASU* DÍKY OPTIMALIZACI 
KAŽDÉ VÁRKY
PreciseWash automaticky přizpůsobí nastavení a 
spotřebu energie v závislosti na velikosti várky prádla.  
Získáte tak programy na míru při praní méně prádla s 
nižší spotřebou energie, vody a času až o 40 %.*

OSVĚŽENÍ ODĚVŮ, *MÉNĚ POMAČKÁNÍ 
DÍKY PÁŘE
Steam Refresh neutralizuje pachy* a redukuje 
pomačkání oděvů za pouhých 25 minut.   A pokud 
chcete ještě více svěžesti, přidejte naši vůni na prádlo 
FreshScent.

PÁRA MÍSTO PRANÍ – OSVĚŽENÍ PRÁDLA ZA POUHÝCH 25 MIN.
S ÚSPOROU MNOŽSTVÍ VODY AŽ 96 %*

Pára místo praní je jedním z nejlepších způsobů, jak osvěžit oblečení, které 
ještě nepotřebuje úplně vyprat. Pračka 7000 ProSteam® může k osvěžení 
oděvů využít parní cyklus, který spotřebuje pouze 2 l vody na cyklus a je 
šetrnější k oděvům.

Specifikace a benefity

• Prací programy: MixLoad 69min, Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna , 20 min. - 3 kg, pára, outdoor, Hygiene, máchání , 
odstřeď./vypouštění
• Volba pro extra máchání
• Protipěnový systém
• Počet přihrádek dávkovače pracího prostředku: 4
• Dětský bezpečnostní zámek
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky
• Vybavení proti vyplavení se sensorem AquaControl
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Třída energetické účinnosti A
Maximální kapacita (kg) 9
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1400
Maximální hloubka (mm) 660
Jazyk ovládacího panelu čeština
Spotřeba vody v litrech na cyklus, na 
základě programu eco 40-60. 
Skutečná spotřeba vody bude záviset 
na tom, jak je spotřebič používán, a na 
tvrdosti vody

46

Typ motoru ÖKOInvertor s doživotní zárukou
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Třída účinnosti odstředění B
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:40
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 75

Rozměry (mm) 847x597x631
Instalace Volně stojící spotřebič
Barva Bílá
Barva ovládacího panelu Bílá
Barva předních dvířek bílá
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 145
Délka přívodního kabelu (m) 1620

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Maximální rozměry (mm) 847x597x660

Prací programy
MixLoad 69min, Eco 40-60, bavlna , 

syntetika, jemné prádlo, vlna , 20 min. 
- 3 kg, pára, outdoor, Hygiene, 
máchání , odstřeď./vypouštění

Objem bubnu (l) 69
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Woolmark Woolmark Blue + WoolCare 
Ariel/Lenor

EAN kód produktu 7332543979530
Vážený zbývající obsah vlhkosti 53.4

Technická specifikace
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