
Menej času, viac starostlivosti
Nová generácia sušičiek s technológiou SensiCare okamžite reaguje na 
množstvo bielizne, ktoré do bubna vkladáte. Automaticky upraví program tak, 
aby sušenie bolo čo najefektívnejšie a najšetrnejšie. Úpravou vybraných 
parametrov sa skráti čas potrebný na sušenie, zníži sa opotrebovanie textilu a 
celý proces je čo

Vysušte ešte viac bielizne – rovnomerne a pohodlne
Programy Posteľná bielizeň XL a Mix XL sú schopné efektívne a precízne 
vysušiť ešte viac bielizne naraz. Vďaka týmto praktickým programom na 
každodenný život ušetríte nielen čas, ale aj energiu.

Precízne sušenie pre každú náplň sušičky
Naša technológia SmartSense dokáže rozoznať 
vlhkosť každého kusu oblečenia v sušičke. To 
znamená, že všetky odevy sú rovnomerne vysušené a 
chránené pred zbytočne dlhým sušením.

Menej tepla, viac starostlivosti
Technológia GentleCare® suší bielizeň takmer pri 
polovičnej teplote v porovnaní s bežnými sušičkami, a 
tak bielizeň nevystavuje zbytočne vysokým teplotám.

Patentované cykly prinášajú starostlivosť na mieru
Technológia DelicateCare® prispôsobí teplotu a pohyby 
bubna danému materiálu, aby oblečeniu poskytla tú 
najlepšiu starostlivosť. Kvalita odevov tak zostane 
zachovaná.

Váš štýl, kompletne zachovaný
So systémom DelicateCare našej sušičky PerfectCare 800 si môžete byť istí, 
že oblečenie zostane dokonalé na pohľad aj dotyk. Prispôsobí správnu teplotu 
pre odev počas upravenia pohybu bubna pre konkrétnu tkaninu. To znamená, 
že o kusy oblečenia bude postarané správnym spôsobom, dokonca aj o tie, 
ktoré by vám nikdy nenapadlo

Špecifikácie a benefity

• Celková kapacita: 8.0 kg
• Technológia tepelného čerpadla dosahuje mimoriadnu energetickú účinnosť
• Senzorová sušička: rozpozná, kedy je bielizeň vysušená na požadovanú 
úroveň
• Doplnkové časové programy sušenia
• Reverzný chod bubna sušičky bielizeň rozloží a zabráni jej zamotaniu a 
pokrčeniu
• Typ displeja: Dotykový LCD displej
• Posunutý štart
• Ukazovateľ fázy programu sušenia: ochrana proti pokrčeniu, fáza chladenia, 
suchá na uloženie, sušenie, extra sušenie, suchá na žehlenie
• Ďalšie ukazovatele: kondenzátor, filter, nádrž
• Pozícia a kapacita kondenzačnej nádržky: Panel left recycled, 5.28 l
• Nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
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Technológia sušenia Tepelné čerpadlo
Kapacita sušičky (kg) 8.0
Ročná spotreba energie (kWh) 235
Rozmery VxŠxH (mm) 850x596x662
Typ displeja Dotykový LCD displej
Objem bubna (l) 118
Reverzné otáčanie bubna Áno
Materiál bubna antikoro Protex
Typ motora Invertor
Trieda kondenzačnej úspornosti B
Úroveň hluku (db(A)) 66
Energetická trieda A++
Dľžka prívodného kábla (m) 1.45
Napätie (V) 230
Požadované istenie (A) 5
Frekvencia 50
Pánty dvierok vľavo, zameniteľné zákazníkom
Programy pre bavlnu žiadny
Farba ovládacieho panela biela
Push button functions number of 9
Cabinet material Steel
Kapacita nádrže 5.28
Tank position Panel left recycled
Filter position Front cabinet
Woolmark Modrý

Čiarový kód EAN 7332543748051
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