Automatická parná práčka

FB94AIDDUWT

9 kg |1400 ot.| B

PARAMETRE
Kapacita
Rýchlosť odstreďovania
Teploty
Displej
Objem bubna
Energetická trieda
Spotreba energie (100 cyklov)
Spotreba vody (cyklus)
Cyklus ECO 40-60 40°C (½ náplň)
Účinnosť odstreďovania
Hlučnosť prania / odstreďovania
Rozmery (š x h x v)
Hmotnosť (čistá/balenie)
Farba

1 –9 kg
1400/1200/1000/800/400/0 ot.
studená/20/30/40/60/95 °C
LED – dotykový
68 litrov
B (v rozsahu A až G)
58 kWh
53 litrov
2:50 minút
B
73 dB (B)
600 x 565 x 850 mm
66 / 70 kg
biela + čierne dvierka s bielym
lemom

5 DÔVODOV NA KÚPU
•

Inverter Direct DriveTM motor – 10 rokov záruka

•

AI DD – optimálna voľba pracích pohybov

•

Steam™ - parné pranie

•

Přidat bielizeň (Add Item) – možnosť pridania bielizne počas
prania

•

Smart Diagnosis™– inteligentná diagnostika

TECHNOLÓGIE
Inverter Direct DriveTM motor (10 rokov záruka) – invertor, bezuhlíkový motor s priamym napojením na bubon práčky
AI DD – inteligentný systém prania, automatické váženie, detekcia jemnosti vlákien a vyváženia, nová generácia pracích pohybov,
neobmedzené množstvo a kombinácie pracích pohybov pre efektívne a šetrné pranie
Steam – parné pranie – program Pre alergikov a Parná detská starostlivosť – redukcia alergénov, vysoká účinnosť prania
TwinWash™ - pranie 2 dávok bielizne naraz (len s mini práčkou)
Pridať bielizeň (Add Item) – možnosť pridania bielizne počas prania
Auto Reštart – reštart programu po výpadku prúdu
Ovládací panel v češtine, Prémiový bubon, Nerezové lopatky bubna, Veľké dvierka z tvrdeného skla, Nulová spotreba v StandBy režime

PROGRAMY - 14
Bavlna, ECO 40-60, Zmiešaná bielizeň, Syntetika, Jemná
starostlivosť, Ručné pranie / Vlna, Športové oblečenie,
Rýchly 14, Prikrývky, Čistenie bubna, Pláchanie
s odstreďovaním
Parné programy: Pre alergikov, Detská parná starostlivosť
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PRÍDAVNÉ MOŽNOSTI - 9
Predpierka, Odložený štart (3 – 19 hodín), Detská poistka, Len
odstredenie, Zvuková signalizácia on/off, Smart Diagnosis
Možnosti prania: Intenzívne, Normálne
Možnosti pláchania: Normálne, Pláchanie+
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