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TEHNOLOĢIJAS
Super Xpress
lieliski piemērota gadījumiem, kad esat steigā, šī īpaši īsā programma var izmazgāt 2 kg veļas apjomu
tikai 14 minūtēs. *Programmas darbības ilgums ir tikai norādījums, tas noteikts 30 grādu mazgāšanas
režīmā. Faktiskais darbības ilgums var būt nedaudz īsāks vai garāks, tas ir atkarīgs no ūdens
temperatūras, ūdens spiediena, nelīdzsvarotas slodzes u.c.

Xpress
pateicoties mūsu ātrajai programmai, jums nav stundām ilgi jāgaida līdz veļas mašīnas cikla beigām. Jūs
varēsiet izmazgāt pilnu veļas mašīnas ietilpības apjomu tikai 28 minūtēs – ietapot laiku un naudu.
*Programmas darbības ilgums ir tikai norādījums, tas noteikts 30 grādu mazgāšanas režīmā. Faktiskais
darbības ilgums var būt nedaudz īsāks vai garāks, tas ir atkarīgs no ūdens temperatūras, ūdens
spiediena, nelīdzsvarotas slodzes u.c.

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.
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Svaigā terapija
Izmantojot papildu rotāciju, kas 8 stundu laikā pēc mazgāšanas cikla beigām tiek aktivizēta ik pēc
dažām minūtēm, aizvērtā veļas mašīnā atstātais apģērbs būs krietni mazāk saburzījies. Pateicoties šai
funkcijai jums nebūs veļa jāizņem no mašīnas uzreiz pēc programmas darbības beigām.

Āra/sporta apģērbs
Beko ir izveidojis šo īpašo programmu tieši aktīviem cilvēkiem. Sporta programma darbojas 40 °C
temperatūrā un ir ieteicama viegli netīram sintētiskajam un kokvilnas sporta apģērbam.

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.

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.
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Vilnas mazgāšanas programma
Speciāla programma vilnas apģērbu mazgāšanai, kas aizsargā apģērbus pret bojājumiem.

Mājdzīvnieku funkcija
Beko ir atradis lielisku risinājumu mājdzīvnieku mīļotājiem, jo īpaši pūkainu dzīvnieciņu saimniekiem.
Īpašā funkcija MĀJDZĪVNIEKIEM atsevišķos Beko veļas mazgājamo mašīnu modeļos lieliski notīra jūsu
četrkājainā drauga spalvas. Pateicoties inovatīvajām Beko ierīču tehnoloģijām, spalvas no apģērba
vairs nav ne jānolasa, ne jānotīra. Veļas mazgājamās mašīnās, kuras ir aprīkotas ar funkciju
MĀJDZĪVNIEKIEM, apģērbs tiek skalots vairākas reizes un centrifugēts tā, lai Jūsu apģērbs pēc
mazgāšanas pabeigšanas būtu ideāli tīrs. Tāpat papildu ūdens sasildīšana efektīvi padara auduma
šķiedras brīvākas skalošanas procesa tā, lai likvidētu pēc iespējas vairāk dzīvnieku spalvu. Mazgāšanas
cikls, kas ir speciāli pielāgots mājdzīvniekiem, lieliski tiks galā arī tad, ja jūsu draugi ir īpaši pūkaini.

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.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis
Krāsa

WUE 7536 XA

Stock Code

7000440026

Balta

EAN kodas

8690842371172

Mārketinga kods
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SAP kods
Ietilpība (kg)
Maksimālais griešanās
ātrums (rpm)
Paneļa uzdrukas valodas

7000440026
7.0
1000
Angļu

EAN kods
Programmu skaits
Paneļa uzdrukas tips
Motora tips

8690842371172
15
Simbols + Teksts
Bez saskares

Programma-1

Kokvilna

Programma-2

Eco 40-60

Programma-3

Sintētika

Programma-4

Mini/Mini14'

Programma-5

Vilna/Mazgāšana
ar rokām

Programma-6

Apakšveļa

Programma-7

Lejupielādes cikls

Programma-8

Spin+Drain

Programma-9

Skalošana

Programma-10

Tumša veļs/Džinss

Programma-11

Outdoor/Sporta
(Goretex)

Programma-12

Stain

Programma-13

Higiēna+

Programma-14

Down Wear

Programma-15

Krekli

Lejupielādes cikls_1

Mix

Lejupielādes cikls_2

Curtain

Lejupielādes cikls_3

Apakšveļa

Lejupielādes cikls_4

Soft Toys

Lejupielādes cikls_5

Towel

Papildfunkcija - 1

Priekšmazgāšana

Papildfunkcija - 2

Tvaiks

Papildfunkcija - 3

Fast+

Papildfunkcija - 4

Invertora motors

Energoefektivitātes
klase

D

Trokšņa līmenis Mazgāšana / centrifūga
(dB)

Centrifūgas
efektivitātes klase

C

Vidējais patēriņš vienam
ciklam

Enerģijas patēriņš 100
cikliem

69 kilowatt-hours

Vidējais ūdens patēriņš
ciklā

Trokšņa līmenis
vērpšanas laikā

A

Garākā programma ar
pilnu slodzi

Durvju slēgšanas
indikators

Jā

Bungu materiāls

Elektroniskais tips
Ūdens trūkuma
indikators
Laika aizture
Nelīdzsvarotas slodzes
vadība

Digitālais displejs
Jā
0-24h
Jā

57/72
0.685 kilowatthours
44 liters
3:27
Nerūsējošais
tērauds

Elektroniskā vadība

Jā

Bērnudrošā bloķēšana

Jā

Atlikušā laika displejs

Jā

Pārplūdes drošība

Jā
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Automātiskā ūdens
regulēšanas sistēma

Jā

Temperatūras izvēle

Mainīga centrifūgas
ātruma izvēle

Jā

Durvju atvēršanas leņķis

Galda virsmas dziļums
Platums
Svars

46.5 centimeters
60,0 centimetri
56,000 kilogrami

Jā
170

Dziļums

49,0 centimetri

Augstums

84,0 centimetri

