מכונת כביסה  Samsungדגם WW90H7410
קיבולת  9ק"ג
 1400סל"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!
 3 -Prefer Modeאופציות מיוחדות :תוכנית מלאה בשעה ,תוכנית שקטה ,תוכנית חסכונית במיוחד.
 -Digital Inverter BLDC Motorמנוע אינוורטר ללא פחמים לחסכון מירבי באנרגיה ,שקט ,ואמינות לאורך שנים.
 -Stain Awayתוכנית ייעודית להסרת כתמים קשים במיוחד במחזור אחד בעזרת טכנולוגיה Eco Bubble
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 -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  52%במים ועד  07%חסכון בחשמל .הכביסה מתבצעת
בקצף סבון ,שנספג בבגדים פי  07יותר מהר מאשר מים ומפרק את הלכלוך לעומק( .לדוגמא אותם תוצאות
כביסה מתקבלות במים בטמפרטורת החדר אשר במים רגילים דרושים  07מעלות).
 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.
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.
מגוון תוכניות כביסה ( Eco Bubbleכולל תוכנית מיוחדת לבגדי תינוקות ,כביסת יד ,ותוכנית לצמר)
תוכנית לכביסה מהירה לבחירת הלקוח  52-07דק'
מסך תצוגה מטלי דיגיטלי  LEDכחול.
גוף חימום קרמי המפחית הצטברות של אבנית ומאריך את חיי המכונה
מגן נחשולי מתח וברקים מובנה.
 -Aqua Sensorחיישן המותקן בתחתית המכונה אשר סוגר את אספקת המים לתוך המכונה למניעת
הצפה ברגע זיהוי של דליפת מים בתחתית המכונה.
פיקוד אלקטרוני  - Fuzzy Logicבקרת טמפרטורות אפקטיבית לשטיפה וכביסה יעילה ולחסכון אנרגטי
מקסימאלי .המערכת שומרת על יציבות המכונה ועל פעולה שקטה במיוחד.
 -Jog Dialדפדפן דיגיטלי לבחירת תוכנית הפעלה .בעיצוב קריסטל
בורר טמפרטורה ,בורר סחיטה ,בורר כמות שטיפות
טיימר השהיה עד  51שעות
דלת קריסטל בלו עם פתיחה של  507מעלות
פתח גדול במיוחד  36ס"מ (דלת  44ס"מ)
תאורת  LEDפנימית
שקילה אוטומטית
דירוג אנרטי A
מידע ונוריות חיווי
חיווי נעילת דלת
חיווי מנגנון בטיחות
חיווי משך זמן()Center Time
חיווי להתקדמות פעולת הכביסה
חיווי משך השהייה
חיווי תקלות
בטיחות
מנגנון נעילה()Child Lock
אל קמט Wrinkle prevention
מניעת התחממות יתרה
Self Diagnostic System
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