
Inverterski motor za daljšo življenjsko dobo
Inverterski motor v tem aparatu deluje brez ščetk in pri nižji temperaturi. 
Prednost je daljša življenjska doba motorja, kar zagotavlja, da lahko še naprej 
omogoča dalj časa enako tiho delovanje.

SISTEM Z NEŽNIM ODPIRANJEM. PREPROSTO POLNJENJE IN 
PRAZNJENJE STROJA 
Pokrov z gumbom in nežna vrata bobna pri sistemu z nežnim odpiranjem 
omogočajo lažje in varnejše polnjenje in praznjenje stroja kot kdajkoli. Vse je 
dostopno od zgoraj. 

Skrb za oblačila, ki prihrani vodo in energijo
S tehnologijo ProSense® je vsako perilo stehtano, da temu prilagodi cikel – 
prilagodi najkrajši čas, potreben za popolno pranje. Zmanjša obrabo in zaščiti 
barvo vaših oblačil. 

Uživajte v občutku mehkejših oblačil
Možnost SoftPlus zagotavlja, da mehčalec doseže vsak del tkanine, ko vstopi 
v boben. Pomaga oblačilom, da so na dotik mehka, svilnata in bolj gladka kot 
kdajkoli prej, hkrati pa ščiti vlakna in podaljšuje življenjsko dobo vseh oblačil.

Manj likanja. Osvežena oblačila.
Tehnologija ProSteam® omogoča, da cikel pranja končate s paro in zmanjšate 
zmečkanost oblačil, ali pa uporabite parni program za osvežitev oblačil, ki 
zagotavlja brezhibne rezultate vsak dan.

Predstavljamo zaščito srajc 
Naša tehnologija ProSteam® v pralnih strojih z zgornjim polnjenjem uporablja 
moč pare za zmanjšanje gub in osveževanje oblačil. Zaradi tega so oblačila 
vsak dan videti brezhibna in so taka tudi na otip. Vsakodnevno ohranjanje 
profesionalnega izgleda mora biti preprosto.

Prednosti in značilnosti

• Invertni motor, poveča zmogljivost in zelo tiho delovanje 
• LCD prikazovalnik
• Zamik vklopa
• Mehko odpiranje bobna in vrat
• Samopozicioniranje položaja bobna ob koncu programa
• Tehnologija Fuzzy logika prilagojena polnjenju
• Uravnotežen nadzor napolnjenega bobna
• Extra wheel for easy moving
• Ključavnica za otroke
• Sistem za prepečevanje izliva
• Option for stain removal
• Time save option
•  Extra rinse
• Možnost odstranitve posode za pralni prašek
• Full Aqua Control system
• Programi: bombaž, sintetika, občutljivo, volna plus, osvežujoča para, 
antialergijski, hitri 30 min 3 kg, program za zunanja oblačila, odeja, jeans 
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Nordic_WT_FamilyName 7000 Series
Zmogljivost pranja (kg) 7
Maksimalno število obratov/min 1200
Razred energijske učinkovitosti A+++
Učinek ožemanja B
Sistem motorja Inverter
Odstotek vlage po maksimalnem 
ožemanju 53

Prostornina bobna 42
Glasnost pri pranju (dB(A)) 49
Glasnost pri ožemanju (dB(A)) 77
Letna poraba el. energije (kWh) 157,0
Letna poraba vode (l) 9990

Priporočeni program
Bombaž 60 °C pri polovični in polni 

obremenitvi,Bombaž 40 °C pri 
polovični obremenitvi

Zunanje mere (VxŠxG) v mm 890x400x600
Depth max, mm 600
Kolesa 2 nastavljivi nogici spredaj + 2 kolesa
Dolžina kabla (m) 1,61
Dovodna cev (cm) 150
Odvodna cev (cm) 142
Priključna moč (W) 2200
Moč (V) 230

Certifikat Woolmark Woolmark Green

Programi

bombaž, sintetika, občutljivo, volna 
plus, osvežujoča para, antialergijski, 
hitri 30 min 3 kg, program za zunanja 

oblačila, odeja, jeans
Product Partner Code All Open

Specifikacija izdelka

Top loaded WM
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