
HLADKÝ VZOR BUBNU CARE PRO JEŠTĚ ŠETRNĚJŠÍ PÉČI! *
Zcela nový a jedinečný povrch bubnu Care přináší péči o vaše prádlo na 
novou úroveň. Vzor polštářků a design lopatek, které jsou po celém obvodu 
bubnu, zajišťují jemné klouzání oděvů po jeho povrchu. Voda v bubnu utváří 
na polštářcích film a snižuje tření prádla. Prádlu je tak poskytovaná vynikající 
péče s minimálním opotřebením

MixCare - ÚČINNÁ A ŠETRNÁ PÉČE O KAZDODENNÍ VÁRKU PRÁDLA
MixCare šetří čas a energii při péči o smíšené várky prádla až do 5 kg. Při 
praní a sušení, nebo jen při samotném sušení, je automaticky upravován čas a 
spotřeba energie podle velikosti várky. Cyklus praní využívá teplotu 30 °C s 
komfortní délkou programu 69 minut.

SteamCare s FreshScent snižuje záhyby a šetří 
vodu
Systém SteamCare s FreshScent osvěží oblečení 
párou, uvolní vlákna a sníží záhyby. Navíc šetří více 
než 40 litrů vody. Díky této funkci máte v krátkém čase 
k dispozici oblíbené kousky prádla bez zbytečného 
praní. Pro zvýšení svěžesti, můžete do programu 
FreshScent přidat vůni.

Systém SensiCare - přizpůsobená péče za kratší 
dobu
Systém SensiCare zváží každou náplň a automaticky 
upraví daný cyklus tak, aby se vaše oblečení pralo 
přesně správnou dobu. Zabraňuje nadměrnému praní a 
prádlo si tak uchová déle svůj vzhled a příjemně se 
nosí. Zároveň tak ušetříte čas a energii.

Systém DualCare - ideální nastavení pro vaše 
prádlo
Systém DualCare automaticky upraví programy podle 
typu tkaniny a hmotnosti náplně. Péče o prádlo díky 
tomu probíhá při nejvhodnější teplotě a s 
optimalizovaným pohybem bubnu. Praní s následným 
sušením v rámci jednoho plynulého procesu. Každý kus 
prádla si tak uchová svůj vzhled i kvalitu delší dobu.

Praní a sušení 
v rámci jednoho programu
Naše pračka se sušičkou PerfectCare 700 vypere vaše oblečení v rámci 
jediného praktického programu až po usušení. Systém DualCare detekuje typ 
tkaniny a hmotnost náplně, poté upraví teplotu a pohyb bubnu tak, aby se 
každému kusu prádla dostalo té nejlepší péče. Tkaniny díky tomu budou déle 
vypadat a působit skvěle.

Specifikace a benefity

• Volně stojící pračka se sušičkou
• Maximální náplň praní (kg): 8 
• Maximální rychlost odstřeďování (ot./min): 1400 
• Kondenzační sušička - vlhkost se sráží do nádrže
• Kapacita sušení (kg): 5 
• Speciální programy pro ruční praní a vlnu
• Druhy programů: Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné prádlo, vlna , Steam 
FreshScent, odstřeď./vypouštění, máchání , čištění pračky, antialergický 
program s párou, outdoor, džínovina, MixCare, Quick 20 Wash&Dry 60 
• Protipěnový systém
• Nožičky: 4 nastavitelné nožky 
• Ochrana proti vytopení
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 847 x 597 x 551

Pračka kombinovaná se sušičkou PerfectCare 700
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Třída energetické účinnosti E
Délka cyklu, program Eco 40-60 3:30
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) 1400
Třída účinnosti odstředění B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 75

Ovládání Malý LED displej
Objem bubnu (l) 59
Typ motoru ÖKOInvertor
Způsob sušení kondenzační
Woolmark Woolmark Blue Wash&Dry
Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 847x597x573
Maximální hloubka (mm) 573
Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka přívodního kabelu (m) 1.8
Jazyk ovládacího panelu čeština
Délka napouštěcí hadice (cm) 130
Délka vypouštěcí hadice (cm) 140
Typ plnícího otvoru D White M
Příkon (W) 2000
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 10

Prací programy

Eco 40-60, bavlna , syntetika, jemné 
prádlo, vlna , Steam FreshScent, 

odstřeď./vypouštění, máchání , čištění 
pračky, antialergický program s párou, 
outdoor, džínovina, MixCare, Quick 20 

Wash&Dry 60
EAN kód produktu 7332543829736

Technická specifikace
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