
L7WBG47W Předem plněná pračka se sušičkou

Seznamte se s ochráncem funkčních oděvů

Nová pračka se sušičkou Kombi s technologií
DualSense přizpůsobí teplotu a pohyb bubnu různým
tkaninám a upraví programy dle specifické náplně.
Vše od vzorovaných bund po měkké svetry lze pečlivě
vyprat, usušit a ochránit najednou.

Technologie DualSense pro maximální péči

Naše technologie DualSense přizpůsobuje teplotu a
pohyb bubnu různým tkaninám a odpovídajícím
způsobem upravuje programy. Prací i sušící cykly jsou
certifikovány společností Woolmark Blue a vy se tak
nemusíte bát ani o ty nejdeliátnější tkaniny.

Nejvyšší přesnost i u nejmenších náplní

Technologie ProSense® automaticky upraví délku
praní a sušení podle velikosti náplně. Umožňuje tak
velmi úsporné cykly – a šetří čas, energii a vodu – bez
ohledu na velikost náplně.

Další benefity
Pouze hodina a prádlo je připravené k nošení•

Tlačítko režimu praní a sušení nabízí skvělou flexibilitu, která vám umožňuje
volbu programu praní a sušení najednou pouhým stisknutím tlačítka

•

Parní program je samostatný program, který sníží pomačkání suchého prádla
a zároveň ho osvěží.

•

Specifikace

Volně stojící pračka se sušičkou•
Maximální náplň praní (kg): 7•
Maximální rychlost odstřeďování
(ot./min): 1400

•

Kondenzační sušička - vlhkost se sráží
do nádrže

•

Kapacita sušení (kg): 4•
Funkce odložený start•
Speciální programy pro ruční praní a
vlnu

•

Druhy programů: bavlna , bavlna
ekonomický , syntetické , jemné , vlna
plus , New Outdoor, NonStop 60min,
pára - osvěžení , máchání ,
odstředění/vypouštění

•

Protipěnový systém•
Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Nožičky: 4 nastavitelné nožky•
Ochrana proti vytopení•

Technické specifikace

Způsob sušení : Kondenzační•
Energetická třída : A•
Kapacita praní (kg) : 7•
Kapacita sušičky (kg) : 4•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1400•
Ovládání : malý LED displej•
Odhadovaná roční spotřeba praní a sušení (kWh) : 938•
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l) : 18400•
Objem bubnu (l) : 55•
Zbytková vlhkost (%) : 52•
Typ motoru : ÖKOInvertor•
Hlučnost při praní dB(A) : 51•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 76•
Hlučnost při sušení dB(A) : 59•
Woolmark : Modrý•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 848x597x547•
Hloubka (mm) s přesahy (vč. dvířek, desky ap.) : 576•
Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky•
Délka kabelu (m) : 1.8•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 150•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 140•
Typ plnícího otvoru : P1W + Turbine•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Prací programy : bavlna , bavlna ekonomický , syntetické , jemné
, vlna plus , New Outdoor, NonStop 60min, pára - osvěžení ,
máchání , odstředění/vypouštění

•

Kód produktu (PNC) : 914 603 818•
EAN kód produktu : 7332543579587•
Product Partner Code : All Partn•

Popis výrobku


