
 

HygieneShield™

Beko ierīces ar Hygiene Shield tehnoloģiju un dezinfekcijas programmu iznīcina vairāk nekā 99%

vīrusu un baktēriju. Šo ierīču izveidi iedvesmojis dabīgais attīrīšanas spēks – saule un karstie avoti. Tās

lietojot, varat paļauties, ka ikdienas preces – pārtika, maize un apģērbs – vienmēr būs drošas un

higiēniskas.

 

 

Hygiene+

Beko izmanto tehnoloģiju, lai nākamās paaudzes varētu dzīvot arvien veselīgāk. Ar mūsu higiēnas

programmu veļas mašīnās, žāvētājos un kombinētajās iekārtās jums vairs nebūs jāsatraucas par

higiēnu. Programma Higiēna+ izcili sterilizē visu veļu. Atbrīvojieties no putekļiem, ziedputekšņiem,

baktērijām un ērcītēm, kas mēdz pieķerties apģērbam! Šis Allergy UK sertificētais cikls ļaus jums dzīvot

bez raizēm.

 

 

Žāvēšana bez krokām

Vairs nekādu saburzītu apģērba gabalu un traucējošu veļas auklu! Saudzīgās cilindra kustības padara

sauso veļu gatavu valkāšanai bez gludināšanas.
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HomeWhiz

Kontrolējiet savas sadzīves iekārtas no viedtālruņa vai planšetes, lai kur jūs atrastos. Ar HomeWhiz

aplikāciju varat ātri pārbaudīt, vai trauku mazgāšanas mašīna jau pabeigusi darbu, ieslēgt veļas

mašīnu vai attālināti pielāgot cepšanas iestatījumus! Šis ir jaunais sadzīves iekārtu standarts –

lietojams gan mājās, gan ārpus tām.

 

 

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta

mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

 

 

Programa Xpress Super Short

Programma ir paredzēta viegli netīru audumu, piemēram, apakšveļas vai t-kreklu, kā arī apģērbu pēc

vienas lietošanas reizes mazgāšanai. Xpress Super Short funkcija ļauj izmazgāt apjomu ar svaru 2 kg

temperatūras diapazonā 0°C - 30°C tik vien kā 14 minūšu laikā.

 

 

Steam Cure

Steam Cure tehnoloģija kopā ar audumam atbilstošas programmas izvēli garantē izcilus mazgāšanas

rezultātus. Apģērbs izskatās pavisam jauns un svaigs, ir gluds un patīkams pieskārienam. Tas ir ērts un

ātrs risinājums aizņemtiem cilvēkiem, kas novērtē ērtības ikdienā.

 

 

Aqua Fusion

Mazgājot veļu standarta veļas mazgājamās mašīnās, apmēram 20% no mazgāšanas līdzekļa tiek

neefektīvi izskaloti kopā ar ūdeni. Ar inovatīvo tehnoloģiju AquaFusionTM izplūde tiek bloķēta, kas

novērš veļas pulvera zudumus tādējādi, ka tas tiek praktiski pilnībā izmantots. Tā rezultātā tiek

paaugstināta mazgāšanas efektivitāte un jūs ietaupāt mazgāšanas līdzekli un naudu katrā

mazgāšanas reizē.

 

 

Vilnas mazgāšanas programma

Speciāla programma vilnas apģērbu mazgāšanai, kas aizsargā apģērbus pret bojājumiem.
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„S” veida siena

Speciāli radītā siena „S” burta formā palīdz samazināt vibrācijas, kas rodas mazgāšanas laikā. Tā ir

pieejama visos Beko veļas mazgājamo mašīnu modeļos!

 

 

AquaWave

AquaWave sistēma garantē vissaudzīgāko un tajā pašā laikā visefektīvāko mazgāšanu. Jauns trumuļa

dizains nodrošina smalko audumu aizsardzību, bet unikāla trumuļa izciļņu vilnveidīgā konstrukcija ļauj

sasniegt ideālus mazgāšanas rezultātus. Pateicoties tam vari ilgāk nēsāt savus apģērbus.

 

 

Modelis HTV 8736 XSHT Stock Code 7165146100

Krāsa Balta EAN kodas 8690842419034

 

HTV 8736 XSHT
Veļas Mazgājamās Mašīnas / Mazgāšanas un

žāvēšanas mašīna

SPECIFIKĀCIJA

Mārketinga kods



HTV 8736 XSHT
Veļas Mazgājamās Mašīnas / Mazgāšanas un

žāvēšanas mašīna

Mazgāšanas ietilpība (kg) 8.0 Žāvēšanas ietilpība (kg) 5.0
Diožu/displeja krāsa Balts Programmu skaits 15
Maksimālais griešanās ātrums
(rpm) 1400 Paneļa uzdruka Teksts+Simbols

Paneļa uzdrukas valoda Angļu Motora tips Bez saskares
Programma-1 Kokvilna Programma-2 Eco 40-60

Programma-3 Sintētika Programma-4
Vilna/Mazgāšana 

ar rokām
Programma-5 Mini/Mini14' Programma-6 Krekli
Programma-7 Lejupielādes cikls Programma-8 Spin + Drain
Programma-9 Skalošana Programma-10 Kokvilna Dry

Programma-11
Sintētikas 

žāvēšana
Programma-12 5 Kg Wash & Dry

Programma-13
Higiēna+ 

Wash&Dry
Programma-14 Wash&Wear

Programma-15
Higiēna Air 

Pārmazgāšana
Papildfunkcija-1 Priekšmazgāšana

Papildfunkcija-2 Fast+ Papildfunkcija-3 Žāvēšana

Papildfunkcija-4 Invertora motors Pap_Funk_1_3sek
Iekšpuses 

tīrīšana+
Pap_Funk_2_3sek Tvaiks Pap_Funk_3_3sek Child Lock
Pap_Funk_4_3sek Invertora motors Lejupielādes cikls_1 Mix

Lejupielādes cikls_2
Outdoor/Sporta 

(Goretex)
Lejupielādes cikls_3

Tumša 
veļs/Džinss

Lejupielādes cikls_4 DownWear Lejupielādes cikls_5 Apakšveļa

Centrif_Funk_1_3sek Anticrease+ Energoefektivitātes
klase D

Mazgāšanas veiktspēja A Centrifūgas
efektivitātes klase A

Trokšņa līmenis -
mazgāšana/centrifūga/žāvēšana
(dB)

56/76/64 Dziļums 59,0 centimetri

Platums 60,0 centimetri Augstums 84,0 centimetri
Svars 69,000 kilogrami    
 


