
 

Super Xpress

see ülilühike programm on ideaalne kiiretel hetkedel, sest saate 2 kg pesu puhtaks vaid 14 minutiga. *

Programmi kestus on vaid näidustus ja põhineb 30-kraadisel pesul. Tegelik kestus võib olla veidi

lühem või kiirem ja sõltub veetemperatuurist, veesurvest, tasakaalustamata koormusest jne.

 

 

Xpress

tänu meie kiirprogrammile ei pea te pesumasina tsükli lõpuni ootama tunde. Saate pesta täiskoguse

pesu vaid 28 minutiga – säästate aega ja raha. * Programmi kestus on vaid näidustus ja põhineb 30-

kraadisel pesul. Tegelik kestus võib olla veidi lühem või kiirem ja sõltub veetemperatuurist,

veesurvest, tasakaalustamata koormusest jne.

 

 

Hygiene+

Beko kasutab tehnoloogiat, et uued põlvkonnad saaksid nautida tervislikumat elu. Meie

pesumasinate, trummelkuivatite ja pesumasin-kuivatite programm Hygiene tagab, et hügieeni pärast

ei pea muretsema. Programm Hygiene+ saab pesu steriliseerimisega suurepäraselt hakkama.

Kõrvaldage riietele jäänud tolm, õietolm, bakterid ja tolmulestad! Selle Allergy UK-sertifitseeritud

tsükliga ei pea muretsema millegi pärast.
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Fresh Therapy

Pärast pesutsükli lõppu aktiveeritakse kaheksa tunni jooksul iga paari minuti järel täiendavad

trumlipöörded, mis ennetavad pesumasinasse jäetud rõivaste kortsumist. Tänu sellele ei pea

pesumasinat tühjendama vahetult pärast pesuprogrammi lõppu.

 

 

Outdoor/sport

Selle erilise programmi on Beko spetsiaalselt loonud aktiivsetele inimestele. Spordiprogramm töötab

temperatuuril 40 °C ja on kavandatud kergelt määrdunud sünteetilisest materjalist või puuvillast

spordiriietele.

 

 

HomeWhiz

Hallake enda koduseadmeid nutitelefoni või tahvelarvuti abil kõikjalt. Rakendusega HomeWhiz saate

kiirelt kontrollida kas nõudepesumasin on lõpetanud, lülitada sisse pesumasina või reguleerida

küpsetamise parameetreid! See on kodumasinate täiesti uus kvaliteet – kasutamiseks kodus ja eemal!

 

 

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle

pöördemoment on parem ja kiirus suurem.

 

 

Steam Cure

Tehnoloogia Steam Cure koos kangatüübile vastava pesuprogrammiga tagab alati suurepärased

pesutulemused. Riided on justkui uued, pehmed, puudutades meeldivad ja kortsuvabad. Tegemist on

mugava ja kiire lahendusega kiirustavatele inimestele, kes naudivad igapäevast mugavust.

 

 

Aqua Fusion

Tavalises pesumasinas loputatakse umbes 20% pesuvahendist kasutult veega välja. Uuendusliku

tehnoloogia AquaFusion TM abil hoitakse selline pesuvahendi välja loputamine ära nii, et see

kasutatakse peaaegu täielikult ära. Selle tulemusel muutub pesemine tõhusamaks ning te hoiate

kokku pesuvahendit ja raha igal pesukorral.
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Villaste riiete programm

Spetsiaalne programm villastele riietele, et need ei saaks kahjustada.
 

 

AquaWave

Süsteem AquaWave tagab kõige leebema tõhusa pesu. Trumli uus kuju kaitseb õrnu kangaid ja selle

sisepinna laineline kuju võimaldab saavutada ideaalsed pesemistulemused. Tänu sellele võite oma

riietest kauem rõõmu tunda.

 

 

Mudel WTV 9636 XS0 Stock Code 7148246100

Värv Balta EAN-kood 8690842337949
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SAP-kood 7148246100 EAN-kood 8690842337949
Mahutavus (kg) (EP) 9,0 Programmide arv 15
Maksimaalne
pöörlemiskiirus (p/min)
(EP)

1200 Paneeli trüki tüüp (WM) Sümbol + Tekst

Paneeli trüki keeled Inglise Mootori tüüp (WM) Harjasteta
Programm-1 Puuvillad Programm-2 Eco 40-60
Programm-3 Sünteetiline Programm-4 Mini/Mini14'
Programm-5 Vill/käsitsipesu Programm-6 Õrn pesu

Programm-7
Tsükli 

allalaadimine
Programm-8 Tsentrifuug+tühjendus

Programm-9 Loputus Programm-10 Tume pesu / teksad

Programm-11
Outdoor/Sport 

(Goretex)
Programm-12 Stain

Programm-13 Hügieeniline+ Programm-14
Tekk/Sulgedega 

täidetud
Programm-15 Särgid Allalaaditav tsükkel 1 Segu
Allalaaditav tsükkel 2 Curtain Allalaaditav tsükkel 3 Pesu
Allalaaditav tsükkel 4 Soft Toys Allalaaditav tsükkel 5 Towel
Kõrvalfunktsioon-1 Eelpesu Kõrvalfunktsioon-2 Aur

Kõrvalfunktsioon-3 Fast+ Kõrvalfunktsioon-4
Harjasteta 

invertermootor

Energiatõhususe klass
(WM) B

Müratasemed –
pesemine/tsentrifuug
(dB)

53/72

Tsentrifuugi tõhususe
klass (EP) B Keskmine tarbimine ühe

tsükli kohta 0.866 kilowatt-hours

Energiatarve 100 tsükli
kohta 195 kilovatt-tundi Keskmine veetarbimine

tsükli kohta 53 liters

Pikim programm
täiskoormusega 197 minutes Aquaround Ei

Aquasafe Ei Aquasafe+ Ei
Loputusandur Ei Koormusandur Ei
Automaatne
doseerimise süsteem Ei Vastupidav

nikkelkuumuti Yes

Ukseluku näidik Yes Trummimaterjal AquaWave



WTV 9636 XS0
Pesu / Pesumasinad / Eraldiseisvad

Elektroonika tüüp Digitaalne ekraan Elektrooniline juhtimine Yes
Veenäidik puudub  Yes Lapselukk (WM) Yes
Viiteaeg 0–24 h Allesoleva aja kuva (WM) Yes
Tasakaalustamata
koormuse juhtimine Yes Ülevoolu kaitse Yes

Automaatne vee
reguleerimise süsteem Yes Temperatuuri valik (WM) Yes

Muutuva
tsentrifuugimise valik Yes Ukse avamise nurk 170

Woolmark (WM) Ei Sügavus 64,0 sentimeetrit
Laius 60,0 sentimeetrit Kõrgus 84,0 sentimeetrit
Kaal 70,000 kilogrammi    
 


