
Mazgāšanas cikls, kam piešķirts Woolmark zilais sertifikāts
Izmantojot mazgāšanas ciklu, kam piešķirts Woolmark zilais sertifikāts, 
mazgājiet vilnas izstrādājumus veļas mašīnā bez raizēm. Tas darbojas tikpat 
saudzīgi kā mazgājot ar rokām. Drēbes saglabā savu formu un tekstūru, tās 
kalpo ilgāk.

Atsvaidziniet ar Anti-Allergy programmu 
Mūsu efektīvā pretalerģijas programma rūpīgi mazgā, lai no veļas likvidētu 
kairinātājus, mazgāšanas ciklam pievienojot tvaika apstrādi, lai maigi un rūpīgi 
sasniegtu katru auduma šķiedru.

Mazgājiet līdz pat 50% īsākā laikā, izmantojot 
TimeSave iespēju
Rūpīgi izmazgāta vēlas īsākā laikā ar laika taupīšanas 
iespēju. Nospiediet attiecīgo taustiņu, lai saīsinātu 
veļas mašīnas pamatciklu par līdz pat 50%. Jūsu 
kokvilnas un sintētiskā veļa tiek izmazgāta ar tādu pašu 
rūpību, bet tikai uz pusi īsākā laikā.

Veļas mazgāšana pieskaņojas jums ar atliktā starta 
iespēju
Atliktā starta iespēja ļauj jums kontrolēt veļas 
mazgāšanu. Jūs variet atlikt mazgāšanas cikla sākumu, 
lai pēc tā beigām veļai nevajadzētu vēl stundām palikt 
veļas mašīnā. Izbaudiet veļas mazgāšanas procesu, 
kas pieskaņojas jums.

SensiCare sistēma - pielāgota aprūpe īsākā laikā
Mūsu SensiCare sistēma nosver katru ielādi un 
automātiski pielāgo cikla garumu, lai veļa tiktu mazgāta 
tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, novēršot, ka drēbes 
tiktu pārmazgātas, un gādājot, lai apģērbi izskatītos un 
justos labi ilgāk. 

F, 6kg, 951rpm, mazs LCD displejs, SensiCare, TimeManager, universālais 
motors, 75 dB

Jūsu ikdiena, mazgāta ar rūpību
600. sērijas augšas ielādes veļas mazgājamā mašīna ar SensiCare sistēmu 
pielāgo programmas ilgumu atbilstoši ievietotās veļas daudzumam. Tā patērē 
tikai tik daudz ūdens, laika un enerģijas, lai perfekti parūpētos par veļu 
neatkarīgi no tās daudzuma. Drēbes izskatās labi divreiz ilgāk.

Priekšrocības un funkcijas

• Šķidro kristālu displejs
• Veļas mazgājamā mašīna ar ielādi no augšas
• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai
• Mazgāšanas programmas: ieslēgt / izslēgt, Eco 40-60, kokvilna, sintētika, 
smalkā veļa, ātrā 14min, skalošana, izgriešana/atsūknēšana, antialerģijas 
tvaiks, mazuļu veļai, zīds, vilna, sporta, virsdrēbes, džinss 
• Atliktais starts
• Automātiska tvertnes pozicionēšana programmas beigās
• Veļas tvertnes līdzsvara regulēšana
• Fuzzy Logic tehnoloģija, kas piemērojas iekrautās veļas veidam
• Kājiņas: 2 regulējamas + 2 fiksētas
• Noņemams mazgājamo līdzekļu dozators
• Bērnu drošības funkcija

Veļas mazgājamā mašīna ar augšas ielādi, 
 „SensiCare“ tehnoloģija - 600.sērija, 6 kg
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Pamatkrāsa Balta
Veļas ietilpība, kg 6
Uzstādīšana brīvstāvoša
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, 
rpm 951

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 83

Motora veids Universāls
Mazgāšanas tehnoloģija "Eco flap"
Skalošanas sistēma Pret-putu sistēma

Programmu saraksts

ieslēgt / izslēgt, Eco 40-60, kokvilna, 
sintētika, smalkā veļa, ātrā 14min, 

skalošana, izgriešana/atsūknēšana, 
antialerģijas tvaiks, mazuļu veļai, zīds, 

vilna, sporta, virsdrēbes, džinss
Augstums, mm 890
Platums, mm 400
Dziļums, mm 600
Programmas norises indikācijas uz šķidro kristālu displeja
Displeja veids mazs LCD
Tīkla spriegums, V 230
Pieslēguma jauda, W 2200
Drošinātājs, A 10
Strāvas vada garums, m 1,65

Mazgāšanas efektivitātes klase A
Atlikušā mitruma daudzums, % 60
Centrifūgas efektivitātes klase C
Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 75
Jauda gaidīšanas režīmā, W 0.48
Enerģijas patēriņš, kWh 0.825

Produkta specifikācija
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