מכונת כביסה  Samsungדגם WW10N645RPW
קיבולת עד  10ק"ג
מנוע אינוורטר ללא פחמים וללא מברשות  Digital Inverter BLDCלקבלת תוצאות כביסה מדהימות בזמן
הקצר ביותר.
 - Super Speedתוכנית מהירה במיוחד של  59דקות
מהירויות סחיטה 0,400,800,1000,1200,1400 :סל"ד
 -AddWashהוספת בגדים ששכחתם או מרכך בזמן הכביסה מבלי לרוקן או לעצור את התוכנית ,פשוט תלחצו Pause
תפתחו את דלתית ה  AddWashתוסיפו את הפריט או המרכך ותמשיכו את התוכנית בדיוק במקום בו עצרתם.
תוכנית לכביסה מהירה של  15דקות
 Rinse Selectשליטה על מספר שטיפות לקיצור זמן כביסה.
 Easy Ironלהפחתה של קמטים וגיהוץ קל יותר
 -Q-Ratorשליטה מלאה על המכונה דרך אפליקציית  SmartThingsהממליצה על סוג התוכנית ע"פ סוג הכביסה
ורמת הלכלוך שבחרתם .ניטור מלא של תהליך הכביסה בבית ומחוץ לבית אפילו דרך הטלוויזיה החכמה של סמסונג.
ניטור הרגלי שימוש ותוכניות מועדפות וצריכת אנרגיה של המכונה.
 -Bubble Soakאופציה ייעודית להסרת כתמים קשים במיוחד 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 .הכביסה מתבצעת בקצף סבון ,שנספג בבגדים פי  40יותר מהר מאשר מים ומפרק את הלכלוך לעומק.
 Eco Drum Cleanתוכנית מיוחדת לניקוי וחיטוי של דוד ותוף המכונת כביסה.
 - Wave Diamond Drumתוף החדשני עם מבנה גלי חדש המסיר בקשיחות וביעילות רבה את הלכלוך והכתמים,
אך מטפל בעדינות בבד.
מגוון תוכניות כביסה ( Eco Bubbleכולל תוכנית מיוחדת לבגדי תינוקות ,כביסת יד ,ותוכנית לצמר)
מסך תצוגה דיגיטלי  LEDכחול עם  Jog Dialבורר דיגיטלי לבחירה נוחה של תוכניות הכביסה.
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.
בורר טמפרטורה ,בורר סחיטה ,בורר כמות שטיפות
טיימר השהיה עד  19שעות
דלת בלו קריסטל עם פתיחה נוחה ופתח הטענה גדול במיוחד  33ס"מ
שקילה אוטומטית רציפה
דירוג אנרגטי AAA
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
מניעת התחממות יתרה
Self-Diagnostic System
 SelfCheckבאפליקציה
מידות בס"מ:
רוחב ,60 :עומק,65 :
עומק כולל ,68 :גובה85 :
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