מכונת כביסה כסופה סמסונג  Samsung /דגם WW7SJ4260GS
TM

BLACK CRYSTAL DESIGN
קיבולת עד  7ק"ג (שקילה אוטומטית)
עד  1200סל"ד
 -Smart Checkמערכת ניטור שגיאות אוטומטית ,מזהה ומאבחנת בעיות בשלב מוקדם ונותנת פתרונות
מהירים וקלים בעזרת אפליקציה בטלפון החכם שברשותכם .אין יותר צורך להתקשר לטכנאי!
 -Eco Bubbleטכנולוגיה פורצת גבולות אשר נותנת את תוצאות כביסה הטובות ביותר ,שומרת על איכות ומאריכה את חיי
הבגדים וכל זה ע"י חסכון של עד  70%חסכון בחשמל ועד  25%במים .הכביסה מתבצעת בקצף סבון ,שנספג בבגדים פי
 40יותר מהר מאשר מים ומפרק את הלכלוך לעומק( .לדוגמא אותם תוצאות כביסה מתקבלות במים בטמפרטורת החדר
אשר במים רגילים דרושים  40מעלות).
השריית בועות אופציה לביצוע השרייה בקצף בועות לטיפול בכתמים קשים ועקשניים.
תוף יהלום  -Diamond Drum /תוף היהלום מסיר בקשיחות וביעילות רבה את הלכלוך והכתמים ,אך מטפל בעדינות
בבד .בנוסף ,שומר על בלאי נמוך מאוד של הבגדים.
 Eco Drum Cleanתוכנית מיוחדת לניקוי וחיטוי של דוד ותוף המכונת כביסה  ,התוכנית מסירה שאריות של סבון ,מוך
ועובש ומבצעת טיפול אנטי בקטריאלי לפנים המכונה וכל זה ללא שימוש בחומר ניקוי כלשהו.
מגוון תוכניות כביסה ( Eco Bubbleכולל תוכנית מיוחדת לבגדי תינוקות ,בגדי חוץ ,בגדים כהים ,ותוכנית לצמר)
תוכנית לכביסה מהירה 15
תצוגה דיגיטלית גדולה  LEDכחול עם  3מספרים לתצוגת זמן כביסה מדויק
גוף חימום קרמי המפחית הצטברות של אבנית ומאריך את חיי המכונה
מגן נחשולי מתח וברקים מובנה.
פיקוד אלקטרוני  - Fuzzy Logicבקרת טמפרטורות אפקטיבית לשטיפה וכביסה יעילה ולחסכון אנרגטי
מקסימאלי .המערכת שומרת על יציבות המכונה ועל פעולה שקטה במיוחד.

 - Crystal Jog Dialדפדפן דיגיטלי לבחירת תוכנית הפעלה.
בורר טמפרטורה 20/40/60/95
בורר סחיטה 0/400/800/1200
שקילה אוטומטית
טיימר השהיה עד  19שעות
בורר השהיה Delay End
פתח גדול במיוחד  33ס"מ (דלת  48ס"מ)
גוף פלטינום סילבר ,דלת בלאק קריסטל.
דירוג אנרטי A
מידע ונוריות חיווי
חיווי נעילת דלת
חיווי מנגנון בטיחות
חיווי משך זמן
חיווי להתקדמות פעולת הכביסה
חיווי משך השהייה
חיווי תקלות
בטיחות
מנגנון נעילה()Child Lock
אל קמט Wrinkle prevention
מערכת לבקרת קצף עודף
מניעת התחממות יתרה
Self Diagnostic System
פילטר מתנקה בעצמו
מידות בס"מ:

רוחב ,60 :עומק ,59 :עומק כולל ,62 :גובה85 :

www.samline.co.il

