
 

Higieniškas džiovinimas

Inovatyvi džiovinimo programa, sukurta visos šeimos sveikatai ir komfortui. Dėl aukštos temperatūros

ji veiksmingai pašalina nuo drabužių dulkes, žiedadulkes ir erkes. Higieniško džiovinimo funkcija – tai

higieniško džiovinimo nepakenkiant audiniams rezultato garantija!

 

 

FlexySense

Beko džiovyklės su automatiniu išdžiovinimo jutikliu suteikia galimybę pritaikyti drėgmės lygį ir

optimalią temperatūrą. Naudojant jutiklį nereikia spėlioti, kiek laiko užtruks džiovinimas, pakanka

pasirinkti reikiamą išdžiovinimo lygį ir džiovyklė baigs darbą reikiamu momentu. Šis jutiklis užtikrina

tolygų audinių išdžiovinimą.

 

 

Skalbimo mašinos ir džiovyklės jungtis

Mažoka grindų ploto? Jokiu problemų! Įsigykite specialią jungtį, kuri leis džiovyklę pritvirtinti ant

skalbimo mašinos viršaus. Rasite ją Beko produktų pardavimo vietose.
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TECHNOLOGIJOS



 

Šilumos siurblys

Kondensacinės Beko džiovyklės su šilumos siurbliu jungia didžiausią efektyvumą ir mažas energijos

sąnaudas. Novatoriška technologija, naudojanti šilumos siurblio aušinimo ir kaitinimo elementą,

užtikrina geriausius rezultatus žemesnėje džiovinimo temperatūroje.

 

 

Kompaktiški matmenys

Jums nereikia turėti daug vietos, kad galėtumėte naudoti Beko džiovyklę! Šiuolaikinė Beko slim

džiovyklės tai tik 46 cm gylio prietaisai, kurie talpina iki 7 kg. Dėl šios priežasties Beko džiovyklė tilps

net ir nedideliame vonios kambaryje.

 

 

Modelis DF 7439 SX Krājumu kods 7188301420

Spalva Balta EAN kods 8690842407765
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SPECIFIKACIJOS

Prekės kodas
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Džiovyklės tipas Heat-Pump SAP kodas 7188301420

EAN kodas 8690842407765 Skydelio tipas
Piktogramos + 

Tekstas

Talpa (kg) 7.0 Energetinio efektyvumo
klasė A++

Kondensavimo
efektyvumo klasė B Programų skaičius 15

Būgno tekstūra w/o pattern 1 programa Medvilnė
2 programa Medvilnė Eco Dry 3 programa Sintetika
4 programa Mix 5 programa Towel
6 programa GentleCare 7 programa Kasdienė
8 programa Laiko programos 9 programa Džinsai

10 programa
Outdoor/Sporto 

(Goretex)
11 programa Pūkinės

12 programa Marškiniai 13 programa Xpress Super Short

14 programa
Hygienic 

Džiovinimas
15 programa

Hygienic 
Atšviežinimas

1 papildoma funkcija
Išdžiovinimo lygio 

reguliavimas
2 papildoma funkcija Drum Light

Metinės energijos
sąnaudos

212.0 kilowatt-
hours

Triukšmo lygis dB(A) 65 dBA

Numatytas programos
laikas su standartine
medvilnės skalbimo
programa, esant pilnai ir
dalinei įkrovai Tt (min.)

138 minutes Ekrano tipas
Skaitmeninis 

ekranas

Programų seka Taip Užraktas nuo vaikų Taip
Atidėjimas 0-24 Likusio laiko rodymas Taip

Garsinis signalas Taip Garsinio signalo
įjungimas / išjungimas Taip

Būgno apšvietimas DC Diodai LED Vandens talpyklos
užsipildymo indikatorius Taip

Filtro valymo
indikatorius Taip Tiesioginis vandens

išleidimas Taip

Durelių atidarymo
kampas 150 Apsaugos nuo vaikų

indikatorius Taip

Laiko atidėjimo
indikatorius (LED) Taip Atbulinis būgno sukimas Taip
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Automatinis išlyginimas Taip Švelnus paleidimas ir
sustabdymas Taip

Jutiklinis mygtukas Taip Stalviršio gylis 46.1 centimeters
Gylis 52.9 centimeters Plotis 59.7 centimeters
Aukštis 84.6 centimeters Svoris 39.500 kilogramai
 


