
 

 
  ק"ג 9 + 6 משולבת מייבש כביסה מכונת

  80-496AF-WDXOA דגם
 

  מסדרת ק"ג 9+  6 משולבת מייבשמכונת כביסה  DYNAMIC NEXT. 

 ד"סל 1400 סחיטה מהירות. 

  בחזית המכונהלוח מחוונים אלקטרוני חדיש.  

 ובורר תכניות בחירת תוכניות על גבי צג מגע אלקטרוני. 

  נירוסטהענק עשוי תוף.  

 שני חסכוני בצריכת חשמל ושקט במיוחדמנוע חד.  

  בעלת טכנולוגיתNFCת, להפעלה באמצעות הנייד דרך אפליקציי          

WIZARD  HOOVER עם המכשיר  האינטראקצי )לבעלי מכשירים מסוג אנדרואיד
 בלבד(.תכנים , iOSלבעלי מכשיר מסוג , וותכנים

 פקודות 3 בעזרת ידיאליתהא התכנית את לבחור לכם המסייע מדריך: קולי מדריך
 .(לכלוך דרגת, צבע, אריג/בגד) קוליות

 . חדשות כביסה תכניות של והפעלה הורדה: תכניות
 אוטומטיים, ומדריך טיפול בבעיות. + HYGIENEטיפול חכם: בדיקות מתוחכמות, מחזורי 

 .במכונה השימוש לייעול וטיפים כביסה סטטיסטיקות – דוחות

 הדלת נפתחת לנוחות הכנסה והוצאה של בגדים ס"מ 35 דיוחפתח קדמי גדול ורחב במ ,

 .0180 -ל

 15  תכניות כביסה מיוחדות:  ןשונות ביניהוייבוש תכניות שטיפה 
ALL IN ONE  דקות בלבד 59ב  פריטי כותנה ופריטים סינתטיים יחד 040 -בכביסה,  

ALL IN ONE מאפשר כביסה של פריטי כותנה ופריטים סינתטיים יחד  020 -כביסה ב
 לכותנה,תכניות מיוחדות . חסכוני באנרגיה,  040עם ביצועים המתקבלים בתכנית של 

  דקות.    ’30/ ’14 וכביסה מהירה כביסה עדינה, מעורבת, כביסת צמר ומשי

 -ACTIV STEAM המסייעת לצמצם את זמן הגיהוץ ולרענן כביסה קלה מבלי להפעיל תכנית  
  ל כביסה.מלאה ש

 ם נמוך, תכנית לייבוש בחום גבוה.ייבוש: תכנית לייבוש בחו

 לסיום הנותרמן התקדמות הכביסה והזמן פרק ז תצוגת. 

 שעות 24 עד השהיית הפעלה טיימר. 
  בחירת משך התכנית,  בחירת טמפרטורה, בחירת מהירות סחיטה, לחצנים:אפשרויות

)תכנית  + גיינהיה ,ביטול סחיטהדקות,  30-120משך תכנית הייבוש  ,שטיפות נוספות

     (למניעת קמט במכונה ידני יבוצעו באופן סחיטהוניקוז  ,(060עולה לניקוי יסודי פ

 מנגנון מניעת הצפה והקצפת יתר 

 מנגנון נעילת דלת בעת עבודה. 

 ניקוז מים מאחור באמצעות צינור לביוב. 

 רגליות ניתנות להתאמה. 

  מעוצביוקרתי ו שחורגוף המכונה בגימור לבן, דלת בגימור. 

  ס"מ 85*60*60 :(ר*ע*ג)מידות. 

 אנרגטי דירוג AAA. 

 5  + על חלפים בעלות ביקור טכנאי בכפוף שנים  4שנות אחריות: שנת אחריות מלאה
 לתקנון

 


