
Īpašais Care tilpnes dizains ir vēl saudzīgāks pret jūsu apģērbu*
Care tilpnes virsma ir kā noklāta ar maziem spilventiņiem, pār kuriem veļa var 
maigi slīdēt. Piepaceltais raksts izveido plānu ūdens kārtiņu, kas mazgāšanas 
laikā aizsedz caurumus. Jūsu apģērbs tiek aprūpēts vēl saudzīgāk.

MixCare nodrošina maigu un efektīvu mazgāšanu ikdienas veļai 
MixCare ietaupa laiku un enerģiju, mazgājot dažādu apģērbu svarā līdz pat 
5 kg. Mazgājot un žāvējot, kā arī tikai žāvējot, tehnoloģija pielāgo laika un 
enerģijas patēriņu veļas daudzumam. Tikai mazgājot, veļa tiek iztīrīta 30°C 
temperatūrā un vien 69 minūtēs.

SteamCare ar FreshScent samazina burzījumus un ietaupa ūdeni
Atjaunojiet drēbes ar mūsu sistēmu SteamCare ar FreshScent. Atsvaidzinot 
savas mīļākās drēbes ar tvaiku, vienā ciklā varat ietaupīt līdz pat 40 l ūdens, 
vienlaicīgi samazinot burzījumus un nepieciešamību gludināt. Papildu 
svaigumam vienkārši pievienojiet smaržu.

SensiCare sistēma — pielāgota aprūpe īsākā laikā

Mūsu SensiCare sistēma nosver katru ielādi un 
automātiski noregulē ciklu, lai jūsu drēbes tiktu 
mazgātas ne ilgāk, kā nepieciešams. Novēršot 
pārmazgāšanu un gādājot, lai apģērbi izskatītos un 
justos labi ilgāk.

DualCare sistēma — ideāli iestatījumi jūsu drēbēm
Mūsu DualCare sistēma automātiski noregulē ciklus 
atbilstoši audumu veidam un ievietotās veļas 
daudzumam. Tādēļ apģērbi var tikt aprūpēti 
nepieciešamajā temperatūrā ar optimizētu veļas tilpnes 
kustību. Veļas mazgāšana un žāvēšana viena precīzi 
izstrādāta procesa ietvaros. Tādēļ katrs apģērba gabals

B/E, 1400rpm, ietilpība 7kg/ žāvējot 5kg, mazs LCD displejs, skārienjutīgi 
taustiņi, SensiCare, Time Manager, SteamCare/FreshScent, invertora motors

Jūsu drēbes — 
izmazgātas un izžāvētas vienā piegājienā
PerfectCare 700 veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju iztīrīs drēbes vienā ērtā 
“no sausa līdz sausam” ciklā. Atkarībā no auduma veida un veļas svara 
DualCare sistēma pielāgo temperatūru un veļas tilpnes kustību, lai nodrošinātu 
vispiemērotāko tīrīšanu. Audumi izskatīsies un šķitīs jauni ilgāk.

Priekšrocības un funkcijas

• Kondensācijas tipa žāvētājs:  žāvēšanas laikā mitrums tiek novadīts speciālā 
ūdens konteinerā, gaisa nosūknēšana nav nepieciešama
• Programmas apģērba apstrādei ar tvaiku
• Programma 'Vilna' ļauj veļas mašīnā mazgāt vilnas izstrādājumus, uz kuru 
kopšanas etiķetes ir norādes par saudzīgu mazgāšanu
• Automātiskā žāvēšana
• Žāvēšana iestatot žāvēšanas laiku
• Putu novēršanas skalošanas sistēma
• Programmas: Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā veļa, vilna, tvaiks 
FreshScent, izgriešana/atsūknēšana, skalošana, mašīnas tīrīšana, 
antialerģijas tvaiks, virsdrēbes, džinss, MixCare, Quick 20 Wash&Dry 60
• Bērnu drošības funkcija
• Aizsardzība pret noplūdēm
• Komplektācijā aizbīdnis šķidrā mazgāšanas līdzekļa izmantošanai
• Balsta kājas: 4 regulējamas
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Uzstādīšana brīvstāvoša
Pamatkrāsa Balta
Veļas ietilpība, kg 7
Veļas ietilpība žāvējot, kg 5
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, 
rpm 1400

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 52

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. un žāv. ciklos 325

Mazgāšanas tehnoloģija Eco valve
Žāvēšanas tehnoloģija Kondensāta tipa

Programmu saraksts

Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā 
veļa, vilna, tvaiks FreshScent, 

izgriešana/atsūknēšana, skalošana, 
mašīnas tīrīšana, antialerģijas tvaiks, 
virsdrēbes, džinss, MixCare, Quick 20 

Wash&Dry 60
Displeja veids mazs LED
Programmas norises indikācijas LED indikācija
Augstums, mm 847
Platums, mm 597
Dziļums, mm 551
Pieslēguma jauda, W 2000
Drošinātājs, A 10

Strāvas vada garums, m 1.8
Tīkla spriegums, V 230
Sensori ūdens plūsmas sensors, Prosense
Ūdens patēriņš 1 mazg./žāvēšanas 
ciklā, l 67

Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 75
Atlikušā mitruma daudzums, % 53
Ūdens patēriņš 1 mazg. ciklā, l 41
CycleDurEco4060WDE20 6:20

Produkta specifikācija
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