
IZLĪDZINI KROKAS AR TVAIKU, LAI MAZĀK GLUDINĀTU
Tvaika programmas laikā tiek mīkstinātas auduma šķiedras, lai samazinātu 
auduma burzījumus un tie nebūtu jāgludina, nodrošinot, ka apģērbs ilgāk 
izskatās labi un to ir patīkami valkāt. Iespēja apģērbu ātri atsvaidzināt bez 
ilgstošas tā pakļaušanas garam mazgāšanas ciklam, nozīmē, ka apģērbs spēs 
izturēt laika pārbaudi.

NO SAUSA LĪDZ SAUSAM NIEKA TRIJU STUNDU LAIKĀ
NonStop 3 h/3 kg programmai nepieciešamas tikai trīs stundas, lai izmazgātu 
un izžāvētu līdz 3 kg veļas. Valkāšanai gatavs rezultāts, kad vien tas 
nepieciešams, viena netraucēta "no sausa līdz sausam" procesā. Visērtākais 
drēbju aprūpes veids — bez kompromisiem. 

DUĀLĀ TEHNOLOĢIJA SAUDZĪGAI APRŪPEI
Mūsu DualSense tehnoloģija pielāgo temperatūru un 
veļas tilpnes kustību dažādiem audumiem un attiecīgi 
noregulē programmas. Zemāka temperatūra un 
kontrolētas kustības palīdz uzmanīgi izmazgāt un 
izžāvēt visu, sākot no smalkveļas, beidzot ar āra 
drēbēm, vienā piegājienā.

NOREGULĒTI CIKLI NODROŠINA 
NEPĀRSPĒJAMAS ĒRTĪBAS
ProSense Technology® automātiski pielāgo 
mazgāšanas un žāvēšanas laiku mazgājamās veļas 
daudzumam. Gādājot par ērtiem un ekonomiskiem 
cikliem un ietaupot laiku, enerģiju un ūdeni — 
neatkarīgi no ievietotās veļas daudzuma.

ZEMA TEMPERATŪRA EFEKTĪVĀKAI DARBĪBAI UN 
LABĀKAI LĪDZEKĻU TAUPĪŠANAI 
Mūsu pasaulē pirmā veļas mazgājamā mašīna ar 
žāvētāju ir aprīkota ar siltumsūkni un mūsu novatorisko 
SensiDry Technology®. ÖKOKombi izmanto 
nepārspējamu zināšanu kopumu par audumiem, 
piedāvājot visefektīvākās un ekonomiskākās 
programmas. Tas ļauj ietaupīt līdz 40 % enerģijas un 
ūdens katra cikla

C/D, 1351 rpm, ietilpība 9 kg/ žāvējot 6 kg, siltumsūkņa tehnol., vidējs LED 
displejs, skārienjutīgi taustiņi, ProSense, Time Manager, tvaika apstrādes 
programma, pūku filtrs, invertora motors 

Tas ir pilnvērtīgs garderobes aizstāvis.
Celmlauža ÖKOKombi ar SensiDry® tehnoloģiju pielāgo sistēmu dažādiem 
audumiem, zīdam, vilnas izstrādājumiem vai āra apģērbiem. Siltumsūkņa 
tehnoloģija kontrolē temperatūru un veļas tilpnes kustības, lai nodrošinātu, ka 
viss tiek vienmērīgi izmazgāts un izžāvēts. Katru reizi.

Priekšrocības un funkcijas

• ProSteam tvaika apstrādes programmas
• Programma 'Mazgāšana ar rokām' ļauj veļas mašīnā mazgāt veļu, uz kuras 
kopšanas etiķetes norādīts 'mazgāt ar rokām'
• Programma 'Zīds' īpaši radīta zīda izstrādājumu mazgāšanai saudzīgā 
režīmā
• Programma 'Vilna' ļauj veļas mašīnā mazgāt vilnas izstrādājumus, uz kuru 
kopšanas etiķetes ir norādes par saudzīgu mazgāšanu
• Programmas: Eco 40-60, kokvilna, sintētika, NonStop 3h/3kg, smalkā veļa, 
zīds, vilna/mazgāšana ar rokām, virsdrēbes, tvaiks, skalošana
• Putu novēršanas skalošanas sistēma
• Veļas tvertnes līdzsvara regulēšana
• Aizsardzība pret noplūdēm
• Papildus skalošana
• Traipu tīrīšana
• XXL ProTex veļas tvertne
• Komplektācijā aizbīdnis šķidrā mazgāšanas līdzekļa izmantošanai
• Automātiskā žāvēšana
• Bērnu drošības funkcija
• Siltumsūkņa tehnoloģija
• Žāvēšana iestatot žāvēšanas laiku
• Balsta kājas: 4 regulējamas
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Uzstādīšana Brīvstāvoša
Krāsa Balta
Veļas ietilpība, kg 9
Veļas ietilpība žāvējot, kg 6
Maks. centrifūgas apgriezienu skaits, 
rpm 1351

A x P x D, mm 870x597x636
Displeja veids vidējs LED
Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 65

Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. un žāv. ciklos 275

Ūdens patēriņš 1 mazg./žāvēšanas 
ciklā, l 50

Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 75
Atlikušā mitruma daudzums, % 52

Programmu saraksts

Eco 40-60, kokvilna, sintētika, 
NonStop 3h/3kg, smalkā veļa, zīds, 

vilna/mazgāšana ar rokām, 
virsdrēbes, tvaiks, skalošana

Mazgāšanas tehnoloģija Eco valve
Žāvēšanas tehnoloģija siltumsūkņa tehnoloģija
Programmas norises indikācijas uz šķidro kristālu displeja
Sensori ūdens plūsmas sensors, Prosense
Woolmark sertifikāts Zilais

Ūdens pieslēgums pie aukstā
Tvaika funkcija Yes
Pieslēguma jauda, W 2200
Tīkla spriegums, V 230
Drošinātājs, A 10
Motora veids Permanents magnēts

Produkta specifikācija
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