
 

Aqua Fusion

Skalbiant standartine skalbimo mašina apie 20% skalbiklio yra neveiksmingai pašalinama su

vandeniu. Naujoviška AquaFusionTM technologija užblokuoja išleidimą, todėl apsaugo nuo miltelių

švaistymo – panaudojami praktiškai visi milteliai. Taigi, skalbimo efektyvumas yra didesnis, o jūs

taupote ploviklį ir pinigus kiekvieną kartą skalbiant.

 

 

Vilnos skalbimo programa

Speciali programa vilnonių drabužių skalbimui, užtikrinanti jų apsaugą nuo sugadinimo.
 

 

Steam Cure

Steam Cure technologijos derinys su pasirinkta pagal audinio tipą programa, užtikrina puikius skalbimo

rezultatus. Drabužiai atrodo tarsi nauji, yra gaivūs, malonūs liesti ir be raukšlių. Tai patogus ir greitas

sprendimas skubantiems žmonėms, kurie vertina kasdienį komfortą.
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TECHNOLOGIJOS



 

Aqua Wave

AquaWave sistema garantuoja švelnų ir tuo pačiu veiksmingą skalbimą. Nauja būgno perforacija

užtikrina apsaugą švelniems audiniams, o išskirtinės bangos formos rinkikliai sudaro galimybę pasiekti

idealius skalbimo rezultatus. Todėl savo drabužiais galite mėgautis ilgiau.

 

 

Super Xpress

Puikiai tinka jei skubate – ypatingai greita programa 2 kg skalbinių gali išplauti vos per 14 minučių. *

Programos trukmė yra tik orientacinė ir taikoma skalbimui 30 °C temperatūroje. Faktinė trukmė gali

būti šiek tiek trumpesnė arba ilgesnė, priklausomai nuo vandens temperatūros, vandens slėgio,

nesubalansuotų apkrovų ir pan.

 

 

Xpress

Dėl mūsų greitosios programos jums nereikės valandų valandas laukti, kol skalbimo mašina baigs savo

darbą. Visą skalbinių įkrovą galėsite išplauti vos per 28 minutes – taip sutaupysite laiko ir pinigų. *

Programos trukmė yra tik orientacinė ir taikoma skalbimui 30 °C temperatūroje. Faktinė trukmė gali

būti šiek tiek trumpesnė arba ilgesnė, priklausomai nuo vandens temperatūros, vandens slėgio,

nesubalansuotų apkrovų ir pan.

 

 

Hygiene+

Beko naudoja technologijas, kad jaunos kartos gyventų sveikiau. Naudojant mūsų higienos programą

skalbyklėmis, džiovyklėmis ir skalbyklėmis-džiovyklėmis , visiškai nereikia jaudintis dėl higienos.

Hygiene+ programa puikiai sterilizuoja visus skalbinius. Atsikratykite dulkių, žiedadulkių, bakterijų ir

erkių, kurios gali prilipti prie jūsų drabužių! Dėl „Allergy UK“ sertifikuoto ciklo nereikia niekuo jaudintis.

 

 

Laukas/sportas

Beko sukūrė šią unikalią programą specialiai aktyviems žmonėms. Programa Sportas skalbia 40 °C

temperatūroje ir yra rekomenduojama nežymiai suteptiems sintetiniams ir medvilniniams sportiniams

drabužiams.
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HomeWhiz

Valdykite savo buitinę techniką išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, nesvarbu kuresate.

Naudodamiesi HomeWhiz programėle, nuotoliniu būdu greitai patikrinsite, ar indaplovė baigėdarbą,

įjungsite drabužių skalbimą ir pakeisite patiekalų kepimo parametrus! Tai nauja buitinėstechnikos

naudojimo kokybė – jūsų namuose ir už jų ribų.

 

 

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis

mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas

namų biudžetas.

 

 

Modelis B3WF U 7744 WB Krājumu kods 7002740001

Spalva Balta EAN kods 8690842468988

 

B3WF U 7744 WB
Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

SPECIFIKACIJOS

Prekės kodas
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SAP kodas 7002740001 EAN kodas 8690842468988
Talpa (kg) 7.0 Programų skaičius 15

Didžiausias sukimosi
greitis (aps./min.) 1400 Skydelio tipas

Piktogramos + 
Tekstas

Skydelio kalbos Anglų Variklio tipas Bešepetis
1 programa Medvilnė 2 programa Eco 40-60
3 programa Sintetika 4 programa Mini/Mini14'

5 programa
Vilna rankinis 

plovimas
6 programa

Tamsūs audiniai / 
džinsai

7 programa Atsisiuntimo ciklas 8 programa
Gręžimas + 
sausinimas

9 programa Skalavimas 10 programa
Outdoor/Sporto 

(Goretex)
11 programa Stain 12 programa Higiena+
13 programa Pūkinės 14 programa Marškiniai
15 programa SteamTherapy 1 ciklo atsisiuntimas Mix
2 ciklo atsisiuntimas Towel 3 ciklo atsisiuntimas Soft Toys
4 ciklo atsisiuntimas Curtain 1 papildoma funkcija Pradinis plovimas
2 papildoma funkcija Garai 3 papildoma funkcija Fast+

4 papildoma funkcija BLE Energetinio efektyvumo
klasė A

Gręžimo efektyvumo
klasė B Vidutinis vieno ciklo

suvartojimas
0.000 kilowatt-

hours
Energijos suvartojimas
100 ciklų 0 kilowatt-hours Vidutinis vandens

suvartojimas per ciklą 0 litrų

Ilgiausia programa su
visa apkrova 0:0 Aquaround Double Jet

Patvarus nikelio
šildytuvas Taip Durelių užrakto

indikatorius Taip

Būgno medžiaga
Nerūdijantis 

plienas
Elektronikos tipas

Skaitmeninis 
ekranas

Elektroninis valdymas Taip Vandens trūkumo
indikatorius Taip

Užraktas nuo vaikų Taip Atidėjimas 0-24 val.
Likusio laiko rodymas Taip Įkrovos balanso kontrolė Taip



B3WF U 7744 WB
Skalbimas / Skalbimo mašinos / Laisvai pastatomos

Apsauga nuo vandens
išsiliejimo Taip Automatinė vandens

reguliavimo sistema Taip

Temperatūros
pasirinkimas Taip Kintamo gręžimo

pasirinkimas Taip

Durelių atidarymo
kampas 160 Stalviršio gylis 46.8 centimeters

Gylis 49.6 centimeters Plotis 60.0 centimeters
Aukštis 84.0 centimeters Svoris 64.000 kilogramai
 


