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I-Pro Series 7
Pračky se sušičkou Haier I-Pro Series 7 (řada 979) byla vytvořeny hlavně proto, aby vám umožnily dosáhnout výsledků
praní na profesionální úrovni v pohodlí vašeho domova. S rozsáhlým seznamem funkcí, které vylepšují výkon, byla tato
řada také navržena tak, aby snižovala hluk a spotřebu energie, šetřila čas a dokonce vám umožňovala doladit dobu trvání
vašich startovacích cyklů. Z těchto důvodů doporučujeme Haier I-Pro Series 7 těm, kteří hledají špičkové výsledky za
kratší dobu bez jakýchkoli kompromisů.
 
I ty nejjemnější materiály jsou pak znovu jako nové
Buben těchto praček se sušičkou těží z povrchu navrženého tak, aby zajistil, že i vaše nejjemnější textilie zůstanou v
perfektním stavu, bez ohledu na to, kolikrát je vyperete. Speciální polštářky znamenají, že vaše prádlo se při otáčení
bubnu jemně uklouzne po povrchu, aby se látka nikdy nezachytila a nepoškodila.
 
Prosvětlený buben pro větší přehled
Nyní už nemusíte hledat ztracené ponožky - pomocí praktického vnitřního osvětlení bubnu můžete prádlo snadno
nakládat a vykládat.
 
  
Spolehlivý, efektivní, jednoduchý - motor Direct Motion (12 let záruka)
Motory Direct Motion jsou motory bez pásu, které jsou přímo připojeny k bubnu, což výrazně snižuje hluk a vibrace pračky
se sušičkou, prodlužuje její životnost a zároveň snižuje spotřebu energie a vody.
 
Certifikované výsledky pro profesionální hygienu
Zažijte profesionální dezinfekční čistotu*. Díky jedinečnému programu I-Refresh dosáhnete ještě většího hloubkového
vyčištění bez použití intenzivních pracích cyklů.
* Zdroj: Laboratoře VDE, Německo-test proveden na programech Bavlna + I-Refresh na Staphylococcus aureus a
Escherichia coli. Redukce 99,91% Staphylococcus aureus a 99,94% Escherichia coli.
 
Profesionální péče o vaše prádlo
Funkce I-Refresh čistí vaše oblečení vysoce efektivním a inovativním způsobem. Pomocí technologie mikropáry
odstraňuje pachy a snižuje pomačkání prádla, aniž by přišlo do kontaktu s vodou a saponátem.
 
Technologie s vyšší úrovní
Tato pračka se sušičkou Haier používá k vážení prádla digitální vnitřní váhy. Předtím než program spustí, automaticky
upraví spotřebu vody a délku cyklu podle množství prádla, které perete. Pračka se sušičkou vypočítává optimální
nastavení v závislosti na hmotnosti prádla, zajišťuje tak vynikající výsledky a minimální spotřebu energie.
 
Plnou parou vpřed pro odstranění skvrn!
Tato chytrá funkce rozptyluje páru a prací prostředek uvnitř bubnu, uvolňuje vlákna vašeho prádla a vylepšuje schopnost
odstraňování nečistot a skvrn. A to není vše - díky páře je mnohem snazší také žehlení vašeho oblečení. V některých
případech ani žehlení není nutné, máte tak spoustu volného času na věci, které máte rádi.
 
Čistá pračka se sušičkou znamená čisté prádlo!
Exkluzivní materiál uvnitř spotřebiče chrání citlivá místa pračky se sušičkou. Antibakteriální ochrana ABT se stará o
prevenci proti plísním a bakteriím v ohrožených oblastech, jako je těsnění dvířek, praní prádla je zase o něco
hygieničtější.
 
Čistý spotřebič pro čisté prádlo
Praktický systém Smart Dual Spray je automatický systém čištění vaší pračky se sušičkou, který se aktivuje na konci
každého pracího cyklu. Nejen, že zajistí hygieničtější praní prádla, ale také podpoří dlouhodobou životnost pračky!
 
Třída A
Tato pračka se sušičkou, je při použití samostatného pracího cyklu bez sušení ve třídě A. V souladu s novým
energetickým štítkem a ve srovnání s třídou G snižuje spotřebu až o 51 %, což šetří energii, peníze a respektuje životní
prostředí.
 
Plnou parou vpřed pro odstranění skvrn!
Tato chytrá funkce rozptyluje páru a prací prostředek uvnitř bubnu, uvolňuje vlákna vašeho prádla a vylepšuje schopnost
odstraňování nečistot a skvrn. A to není vše - díky páře je mnohem snazší také žehlení vašeho oblečení. V některých
případech ani žehlení není nutné, máte tak spoustu volného času na věci, které máte rádi.
 


