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Χωρητικότητα τυμπάνου: 6.5 kg, 0-1300 rpm

Ενεργειακή κλάση: Α+++ -10%

LCD Οθόνη

Αυτόματη ρύθμιση της κατανάλωσης  

ανάλογα με το φορτίο

Αριθμός Προγραμμάτων 16:

1. Χωρίς στροφές (No Spin)

2. Πλήκτρο εύκολου σιδερώματος (Easy ironing)

3. Ρύθμιση επιπέδου δυσκολίας λεκέδων 

4. Cold Wash

5. Πρόγραμμα για μεταξωτά και μάλλινα

6. Τεχνολογία OptiTime Plus

7. Πρόγραμμα OPTI A 39 min

8. Πρόπλυση

9. Καθυστέρηση έναρξης πλύσης (μέχρι 24 ώρες)

10. Προστασία  υπερβολικού αφρού Anti-foam

11. Μέτρηση σκληρότητας νερού (Πατέντα Brandt)

12. Προστασία υπερχείλισης

13. Μεγάλο άνοιγμα πόρτας, Posistop

14. Προστασία διαρροής απορρυπαντικού 

Επίπεδο  θορύβου 48dBA στο πλύσιμο, 74dBA στο στύψιμο

Αυτοκαθαριζόμενη αντλία, Ασφάλεια ανοίγματος πόρτας, 

Ροδάκια

Ετήσιες καταναλώσεις: νερού 9115lt, ενέργειας 147Wh

Απόδοση πλυσίματος Α, Aπόδοση στυψίματος Β

Super Silent:

Εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου, μόλις 48db.

Σκληρότητα νερού (Πατέντα BRANDT): 

Ανεξάρτητα από το αν ζείτε σε περιοχή με μαλακό ή 

σκληρό νερό, το πλυντήριο σας προσαρμόζει το 

ξέβγαλμα και τον κύκλο πλυσίματος για να 

διασφαλιστεί η τέλεια πλύση.

Ενεργειακή κλάση A+++ -10%: 
Η ενεργειακή κλάση διαβεβαιώνει για την καλύτερη δυνατή 

απόδοση πλύσης και στεγνώματος σε συνδυασμό με 

μειωμένη κατανάλωση ενέργειας: 20% επιπλέον 

εξοικονόμηση σε σύγκριση με ένα μοντέλο κατηγορίας Α.

Τεχνολογία OptiTime: 
Προσαρμόζει αυτόματα τον κύκλο-διάρκεια του επιλεγμένου 

προγράμματος ανάλογα με τα κιλά των ρούχων που έχουμε 

βάλει. Έτσι έχουμε 50% εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και 

νερού.

Πρόγραμμα OPTIA39: 
Ένα κανονικό πρόγραμμα διαρκεί περίπου 90 λεπτά, ενώ το 

OPTIA39 μπορεί να μας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα στην 

καθαριότητα μέσα σε μόνο 39 λεπτά!

Intellect: 
Προτεινόμενα εξατομικευμένα προγράμματα πλύσης, 

σύμφωνα με τα τελευταία 8 προγράμματα που έχετε 

χρησιμοποιήσει.

Posistop: 
Το τύμπανο θα σταματήσει αυτόματα με τα πτερύγια στο 

πάνω μέρος, στο τέλος της πλύσης.

Διαστάσεις με συσκευασία

(YxΠxΒ): 970x480x700  

Διαστάσεις χωρίς συσκευασία

(YxΠxΒ): 850x400x600

Χρώμα: Λευκό 

Χώρα Παραγωγής: Αλγερία

EAN Code: 6133826004267

SAP Code:  BT8653MQE

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

A+++

-10%

Super Silent 48db


