
PRODUKTOVÝ LIST

PRAČKA SE SUŠIČKOU HAIER
Eshop kód: HWD100

PARAMETRY PRODUKTU

Výrobce Haier

POPIS PRODUKTU

Předem plněná pračka se sušičkou Haier HWD100-B14979-S v bílém provedení. Buben má kapacitu pro 10 kg prádla a
vysuší 6 kg prádla. Maximální odstřeďování činí 1 400 ot./min při hlučnosti 72 dB. Při praní je to 55 dB, při sušení 61 dB.
Tato pračka nabízí až 14 pracích programů s funkcí parního praní. Je vybavena ochranou proti úniku vody Antioverflow a
Direct Motion motorem. Má funkci odloženého startu i bezpečnostní zámek dveří. Využívá také technologii
SmartDualSpray a Pillow Drum. Její rozměry jsou (v × š × h): 850 × 595 × 530 mm.
Pračka se sušičkou
Haier HWD100-B14979-S v sobě spojuje automatickou pračku a praktickou sušičku, což šetří váš čas i místo ve vaší
koupelně, či prádelně. Maximální náplň pračky je pro 10 kg prádla. Sušička dokáže vysušit 6 kg prádla. Při praní
dosahuje maximální odstřeďování 1 400 ot./min při hlučnosti 72 dB. Na praní si můžete vybrat z několika dostupných
pracích programů.
Programy:
•
14 programů: Rychlé praní, Rychlý 15 minutový program, Eco 40-60, Vlna, Jemné, Sušení, Přikrývky, Odstřeďování,
Smart, Refresh, Dětské prádlo, Mix, Syntetika, Bavlna.
•
Funkce: Nastavení teploty praní, Nastavení otáček odstřeďování, Parní praní, Odložený start, Přídavné máchání,
Zablokování tlačítek.
Motor a konstrukce
Předem plněná pračka ve svém nitru skrývá výkonný Direct Motion motor, který je umístěn přímo na bubnu, bez
použití řemenů. Motor je díky tomu velmi tichý, při běžném praní je hladina hluku 55 dB a při odstřeďování je to
72 dB. Buben je zhotoven z nerezu, vana je z velmi odolného materiálu Silitech. Materiál spolu s teleskopickými
tlumiči tlumí vibrace a snižuje hlučnost během praní i odstřeďování. Kvalitní vana zaručuje delší výdrž pračky.
Technologie:
•
ABT - antibakteriální ošetření zásuvky na detergent a gumového těsnění dvířek
•
iRefresh - extra ošetření párou (přídavná funkce)
•
Smart Dual Spray - dvojité sprchování prádla
•
PillowDrum - šetrný buben, osvětlení bubnu
•
Antioverflow - ochrana proti úniku vody
•
Bezpečnostní zámek dveří
•
Digitální displej s otočným kolečkem
 


