
 

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.

 

 

Fresh Therapy

Papildomi būgno apsisukimai kas kelias minutes net 8 valandas po skalbimo ciklo pabaigos, apsaugos

paliktus uždarytoje skalbimo mašinoje drabužius nuo susiglamžymo. Dėl to jums nereikia ištraukti

skalbinių iš karto po programos pabaigos.
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TECHNOLOGIJOS



 

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.

 

 

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.
 

 

S formos sienelė

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

visuose „Beko“ skalbimo mašinų modeliuose!

 

 

Modelis WRE 6512 BSS Krājumu kods 7329830022

Spalva Pilka EAN kods 4680037172633
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SPECIFIKACIJOS

Prekės kodas
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SAP kodas 7329830022 EAN kodas 4680037172633
Talpa (kg) 6.0 Programų skaičius 15

Didžiausias sukimosi
greitis (aps./min.) 1000 Skydelio tipas

Piktogramos + 
Tekstas

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

5 programa Mix 6 programa
Vilna rankinis 

plovimas

7 programa Švelnūs audiniai 8 programa
Gręžimas + 
sausinimas

9 programa Classic 10 programa Pūkinės

11 programa
Outdoor/Sporto 

(Goretex)
12 programa

Tamsūs audiniai / 
džinsai

13 programa Apatiniai 14 programa Marškiniai
15 programa Higiena 1 papildoma funkcija Pradinis plovimas

2 papildoma funkcija Fast+ 3 papildoma funkcija
Papildomas 

skalavimas

Energetinio efektyvumo
klasė E

Triukšmo lygis –
skalbimas / gręžimas
(dB)

62/76

Gręžimo efektyvumo
klasė C Vidutinis vieno ciklo

suvartojimas
0.663 kilowatt-

hours
Energijos suvartojimas
100 ciklų 152 kilowatt-hours Vidutinis vandens

suvartojimas per ciklą 40 litrų

Ilgiausia programa su
visa apkrova 211 minučių Durelių užrakto

indikatorius Taip

Būgno medžiaga Standartas Elektronikos tipas
Skaitmeninis 

ekranas

Elektroninis valdymas Taip Vandens trūkumo
indikatorius Taip

Užraktas nuo vaikų Taip Atidėjimas 0-19 val.
Likusio laiko rodymas Taip Įkrovos balanso kontrolė Taip
Apsauga nuo vandens
išsiliejimo Taip Automatinė vandens

reguliavimo sistema Taip

Temperatūros
pasirinkimas Taip Kintamo gręžimo

pasirinkimas Taip
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Durelių atidarymo
kampas 170 Gylis 44.0 centimeters

Plotis 60.0 centimeters Aukštis 84.0 centimeters
Svoris 55.000 kilogramai    
 


