
 Mazgāšana un žāvēšana, kas pielāgotas jūsu garderobei
PerfectCare 900. sērijas veļas mašīna ar žāvētāju pielāgo temperatūru un 
veļas tilpnes kustības ievietotajam apģērbam. Sākot ar jauktiem kokvilnas 
apģērbiem un beidzot ar sintētiku vai pat zīda izstrādājumiem — tās intuitīvā 
režīmu atlase piedāvā katrai mazgāšanas programmai piemērotu žāvēšanas 
iespēju. Turklāt 3 kg veļas var

Audumi, kurus atsvaidzina tvaiks
Mūsu SteamCare programma atjauno jūsu drēbes ar 
tvaiku, samazinot krokas un gludināšanas 
nepieciešamību. Tādēļ apģērbi saglabā formu un 
tekstūru ilgāk. Turklāt mūsu FreshScent sistēma 
apvieno smaržu ar maigu tvaiku, atsvaidzinot audumus 
mazgāšanas reižu starplaikos. 

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.

Pielāgoti cikli, individuāla aprūpe
Mūsu DelicateCare sistēma noregulē temperatūru un 
kustību atbilstoši audumam, lai nodrošinātu absolūti 
precīzu aprūpi. Drēbju kvalitāte saglabājas. 

A/C, 1551 rpm, ietilpība 10 kg/ žāvējot 6 kg, siltumsūkņa tehnol., liels LED 
displejs, skārienjutīgi taustiņi, svara sensors, SensiCare, Time Manager, 
SteamCare/FreshScent, pūku filtrs, invertora motors

Jūsu garderobe. Izmazgāta, izžāvēta un gatava valkāšanai

Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju ļauj jums pārliecināti mazgāt un žāvēt 
savas biežāk lietotās drēbes neatkarīgi no to materiāla — pat ja tas ir zīds vai 
dūnas. DelicateCare sistēma ar siltumsūkņa tehnoloģiju pielāgo zemu 
temperatūru un veļas tilpnes kustības ikvienam audumam. Pat zīda tērpi būs 
saburzījušies par 50 % mazāk.

Priekšrocības un funkcijas

• Siltumsūkņa tehnoloģija
• Programmas apģērba apstrādei ar tvaiku
• Programma 'Mazgāšana ar rokām' ļauj veļas mašīnā mazgāt veļu, uz kuras 
kopšanas etiķetes norādīts 'mazgāt ar rokām'
• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai saudzīgā 
režīmā
• 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, zīds, 
vilna/mazgāšana ar rokām, NonStop 3h 3kg, tvaiks FreshScent, skalošana, 
izgriešana/atsūknēšana
• 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 10
Veļas ietilpība žāvējot, kg 6
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, 
rpm 1551

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 51

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. un žāv. ciklos 252

Mazgāšanas tehnoloģija Eco valve
Žāvēšanas tehnoloģija siltumsūkņa tehnoloģija

Programmu saraksts

Eco 40-60, kokvilna, sintētika, smalkā 
veļa, zīds, vilna/mazgāšana ar rokām, 
NonStop 3h 3kg, tvaiks FreshScent, 
skalošana, izgriešana/atsūknēšana

Displeja veids liels LED
Programmas norises indikācijas uz šķidro kristālu displeja
Augstums, mm 870
Platums, mm 597
Dziļums, mm 636
Pieslēguma jauda, W 2200
Drošinātājs, A 10
Strāvas vada garums, m 1.8

Tīkla spriegums, V 230

Sensori svara sensors, ūdens plūsmas 
sensors

Ūdens patēriņš 1 mazg./žāvēšanas 
ciklā, l 50

Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 76
Atlikušā mitruma daudzums, % 52
Ūdens patēriņš 1 mazg. ciklā, l 47
CycleDurEco4060WDE20 9:40

Produkta specifikācija
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