
Sistema de controle de velocidade de baixo ruído
Através da detecção da quantidade de carga e equilíbrio, distribui a
carga de maneira uniforme para reduzir ao mínimo o nível de ruído da
centrifugação.

Bloqueio para crianças
Utilize o sistema de Bloqueio para crianças para impedir que as
crianças pressionem qualquer botão para mudar o programa durante o
funcionamento.

Mais econômica através de um Sistema de Lavagem Inteligente
O Sistema de Lavagem Inteligente detecta a quantidade de carga e a
temperatura da água e em seguida determina o nível ideal da água e o
tempo de lavagem para reduzir ao mínimo o consumo de energia e
água.

Aquecedor integrado
O aquecedor interno aquece automaticamente a água para a temperatura
mais adequada a cada um dos ciclos.

Proteção contra os vincos
Com a rotação do cesto, a roupa move-se para cima e para baixo,
lavando a sujeira e evitando, ao mesmo tempo, que as peças de roupa
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Sistema Direct Drive
O sistema Direct Drive (motor DD) elimina o uso da correia e da polia, ligando
o motor diretamente ao cesto. Isso permite que se ofereça uma garantia de

6 movimentos
A máquina de lavar roupa consegue efetuar várias ações no cesto ou
uma combinação de ações diferentes dependendo do programa de
lavagem selecionado.
Combinado com a velocidade controlada de rotação e a habilidade do
cesto rodando tanto para a esquerda como para a direita, a
performance de lavagem da máquina é notavelmente melhorada,
proporcionando-lhe sempre resultados perfeitos.

unçõ es do produto

10 anos no motor, trazendo maior confiabilidade, durabilidade e segurança.
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Funcionamento da máquina de lavar:
Sua máquina de lavar possui três fases distintas de funcionamento,sendo:�

Lavagem: processo de remoção da sujeira, onde a água age junto ao sabão;�

Enxágue: processo de remoção do sabão;

Centrifugação: processo de remoção do excesso de água;

*Secagem(opcional): processo de remoção da umidade da roupa.


