
Profesionální péče s poloviční spotřebou energie
Technologie PerfectCare 900 s tepelným čerpadlem umožňuje prát a sušit 
různé materiály při téměř poloviční teplotě. To znamená lepší a jemnější péči, 
protože oblečení není vystavené zbytečně vysokým teplotám. Dosáhnete 
vynikajících výsledků sušení, ale s mnohem nižší spotřebou energie.

Praní a sušení na míru
PerfectCare 900 přizpůsobuje teplotu a pohyb bubnu aktuální náplni. Bavlna, 
syntetika, nebo dokonce hedvábí, díky intuitivnímu ovládání snadno nastavíte 
sušení ke kterémukoli programu. Navíc máte k dispozici kompletní cyklus 
praní a sušení pro 3 kg prádla, který trvá pouhé 3 hodiny.

Oblečení osvěžené párou
Program SteamCare pomocí páry prádlo osvěží, 
odstraní pomačkání a minimalizuje potřebu žehlení. 
Oděvy si zachovají svůj tvar a strukturu po delší dobu. 
Funkce FreshScent navíc kombinuje jemnou páru s 
příjemnou vůní pro osvěžení oděvů, které ještě není 
nutné prát.

Individuální péče v kratším čase
Technologie SensiCare automaticky zváži každou 
náplň prádla a podle toho upraví prací cyklus. Oblečení 
se tak nebude prát zbytečně dlouho a vydrží déle 
pěkné a příjemné na omak.

Cykly na míru podle aktuální náplně
Naše technologie DelicateCare přizpůsobí teplotu a 
pohyb bubnu dané tkanině, aby jí poskytla správnou 
péči. Oblečení si tak zachová svoji kvalitu.

Specifikace a benefity

• Volně stojící pračka se sušičkou
• Maximální náplň praní (kg): 9 
• Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400 
• Kapacita sušení (kg): 6,0 
• Funkce odložený start
• Program pro ruční praní
• Jemný program určený speciálně pro hedvábí s přizpůsobeným 
odstřeďováním
• Speciální programy pro ruční praní a vlnu
• Druhy programů: Eco 40-60, bavlna , syntetika, One GO 3h 3Kg, jemné 
prádlo, hedvábí , vlna/ruční praní, outdoor, Steam FreshScent, máchání  
• Protipěnový systém
• Kontrola vyvažování náplně v bubnu
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
• Ochrana proti vytopení
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 870 x 597 x 636
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Způsob sušení s tepelným čerpadlem
Energetická třída A
Kapacita praní (kg) 9
Kapacita sušičky (kg) 6,0
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1400
Ovládání Střední LED displej
Odhadovaná roční spotřeba praní a 
sušení  (kWh) 970

Roční spotřeba vody při praní a 
sušení (l) 15400

Objem bubnu (l) 69
Zbytková vlhkost (%) 52
Typ motoru ÖKOInvertor
Hlučnost při praní dB(A) 51
Hlučnost odstřeďování dB(A) 75
Hlučnost při sušení dB(A) 66
Woolmark Modrý
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 870x597x636
Hloubka (mm) s přesahy (vč. dvířek, 
desky ap.) 660

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka kabelu (m) 1.8
Délka napouštěcí hadice (cm) 150

Délka vypouštěcí hadice (cm) 140
Typ plnícího otvoru D White M
Příkon (W) 2200
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Prací programy
Eco 40-60, bavlna , syntetika, One GO 

3h 3Kg, jemné prádlo, hedvábí , 
vlna/ruční praní, outdoor, Steam 

FreshScent, máchání 
EAN kód produktu 7332543698844
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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