
 

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.

 

 

Džiovinimas be glamžymo

Pamirškite suglamžytus drabužius bei erzinančią skalbinių virvės žymą! Švelnūs būgno judesiai

paruošia sausus drabužius dėvėjimui be papildomo lyginimo.

 

 

Kasdienio greito skalbimo programa

„Beko“ gerai supranta jūsų laiko vertę. Todėl dedame visas pastangas, kad į vartotojų rankas patektų

efektyviausi produktai. Kasdienio greito skalbimo programa Daily Xpress buvo sukurta galvojant apie

nedaug išpurvintus medvilninius drabužius, ypač po vienkartinio panaudojimo. Programą galima

naudoti visos įkrovos skalbimui.
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TECHNOLOGIJOS



 

HomeWhiz

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

Naudodamiesi HomeWhiz programėle, nuotoliniu būdu greitai patikrinsite, ar indaplovė baigė darbą,

įjungsite drabužių skalbimą ir pakeisite patiekalų kepimo parametrus! Tai nauja buitinės technikos

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.

 

 

Programa Xpress Super Short

Programa skirta beveik švarių audinių skalbimui, tokių kaip apatiniai, marškinėliai arba vieną kartą

panaudotas drabužis. Naudojant Xpress Super Short, 2 kg skalbinių 0–30 °C temperatūroje galima

išskalbti vos per 14 min.

 

 

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.

 

 

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.

 

 

S formos sienelė

Specialiai suprojektuota S raidės formos sienelė sumažina vibracijas skalbimo metu. Naudojama

visuose „Beko“ skalbimo mašinų modeliuose!
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Modelis HTE 7736 XC0 Krājumu kods 7165143700

Spalva Balta EAN kods 8690842372353
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Prekės kodas
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Skalbimo pajėgumas (kg) 7.0 Džiovinimo pajėgumas
(kg) 4.0

LED / ekrano spalva Balta Programų skaičius 15
Didžiausias sukimosi
greitis (aps./min) 1400 Skydelio tipas Tekstas+Piktogramos

Skydelio kalba Anglų Variklio tipas Bešepetis
1 programa Medvilnė 2 programa Eco 40-60

3 programa Sintetika 4 programa
Vilna rankinis 

plovimas
5 programa Mini/Mini14' 6 programa Pūkinės

7 programa Atsisiuntimo ciklas 8 programa
Gręžimas + 
sausinimas

9 programa Skalavimas 10 programa Marškiniai
11 programa Medvilnė Dry 12 programa Sausa sintetika

13 programa
Higiena+ 

Wash&Dry
14 programa 4 kg Wash& Dry

15 programa Wash&Wear 1 papildoma funkcija Pradinis plovimas
2 papildoma funkcija Fast+ 3 papildoma funkcija Džiovinimas
4 papildoma funkcija BLE 1_papild._funkc._3 sek. Būgno valymas+
2_papild._funkc._3 sek. Garai 3_papild._funkc._3 sek. Child Lock
4_papild._funkc._3 sek. BLE 1_ciklo atsisiuntimas Mix

2_ciklo atsisiuntimas
Outdoor/Sporto 

(Goretex)
3_ciklo atsisiuntimas

Tamsūs audiniai / 
džinsai

4_ciklo atsisiuntimas Towel 5_ciklo atsisiuntimas Apatiniai

1_gręžimo_funkc._3 sek. Anticrease+
Energetinio efektyvumo
klasė (skalbimas,
džiovinimas)

D

Energetinio efektyvumo
klasė (skalbimas) A Gręžimo efektyvumo

klasė A

Triukšmo lygis –
skalbimas / gręžimas /
džiovinimas (dB)

56/74/64 Gylis 50.0 centimeters

Plotis 60.0 centimeters Aukštis 84.0 centimeters
Svoris 65.000 kilogramai    
 


