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מייבש הכביסה של בוש
- Self Cleaning Condenser
המעבה שמנקה את עצמו

המים מהבגדים אשר נאספים בתהליך
העיבוי מובלים לאיזור הקונדנסור (מעבה) ושוטפים
ומנקים אותו .סיבי הבגדים והמוך נשטפים והמעבה
נותר נקי וממשיך לפעול ביעילות מרבית .בטכנולוגיה
חדשנית זו ,המעבה מתנקה באופן אוטומטי עד 4
פעמים תוך כדי תהליך הייבוש .המעבה נשאר נקי

לאורך שנים ,מאפשר חיסכון משמעותי בצריכת
החשמל של המייבש ושמירה על דירוג אנרגיה  Aלאורך
כל חיי המוצר.

 - heatPumpטכנולוגיית משאבת החום
הפועלת באמצעות מדחס

מייבשי משאבת החום שלנו אינם מחממים את האוויר
באמצעות גופי חימום ,בדומה למייבשי הכביסה
המסורתיים ,אלא משתמשים במקום זאת במשאבת
חום .המשאבה עושה שימוש במערכת סגורה של
מעבה ומאדה אשר יוצרים הפרשי טמפרטורות בתוך
המייבש וכך נוצרת פעולת ייבוש חסכונית בהרבה
משיטת מחלף החום המסורתית.

ייבוש באמצעות חיישני לחות –
לחסכון בחשמל ובזמן

באמצעות שימוש בחיישני לחות יעודיים,
המייבש מזהה בזמן אמת מתי הבגדים יבשים ובכך
חוסך פעולת ייבוש שלא לצורך ומקצר את זמן הייבוש
באופן אופטימלי.

מייבש עם קונדנסור (מעבה)

אינו זקוק להולכת אוויר שנפלט החוצה .הלחות
היוצאת מהכביסה מתעבה במכשיר ,ומצטברת במיכל
מים כך שניתן לרוקנו בקלות .בדגמים נבחרים ניתן
להוביל את המים העודפים באמצעות צינור ניקוז,
בהתקנה נפרדת.

- ActiveSteam Technology
טכנולוגיית אדים לרענון הבגדים
ולכביסה חלקה ללא קמטים
ובמראה מגוהץ

מגוון תוכניות מיוחדות אשר עושות שימוש באדים
המפחית את כמות הקמטים בכביסה היבשה .בחרו
בתוכנית  ActiveSteamאשר דואגת לכך שהבגדים
שלכם יצאו לא רק יבשים אלא גם ללא קמטים ,כך
תוכלו ללבוש את הבגדים מיד בסיום הייבוש בלי
התעסקות נוספת.
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Super40

•מייבש כביסה  7ק"ג
•פועל בשיטת העיבוי (קונדנסור)
•תוכניות מיוחדות* SportsWear :תוכנית לבגדי ספורט- Super40 ,
תוכנית מהירה ב 40-דקות
•לחצנים :הפעלה/השהיה ,חום נמוך
•ייבוש באמצעות חיישני לחות – לחסכון בחשמל ובזמן
•פעולה למניעת קמטים – עד  120דקות בסיום התכנית
•מערכת ייבוש עדינה  -תוף במבנה מיוחד ,לטיפול בסוגי בדים שונים
• – AntiVibrationמערכת בקרת יציבות – מבנה דפנות ייחודי המאפשר
יציבות בעת פעולת הייבוש
•נוריות חיווי לריקון מיכל העיבוי ולניקוי המסנן
•נוריות חיווי  LEDלסיום התוכנית
•מסנן מוך (סיבי בדים) גדול במיוחד
•דלת אטומה ,פתח ברוחב  30ס"מ
•כיוון פתיחת הדלת לימין
•מגירה עליונה לריקון מי העיבוי
•דירוג אנרגיהC :
•מידות בס"מ :ג ,84.2-ר ,59.8-ע( 63.5-לא כולל דלת)

₪ 3,990
* הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

Super40

•מייבש כביסה  7ק"ג
•פועל בשיטת העיבוי (קונדנסור) ,כולל ערכת ניקוז לביוב
•ייבוש באמצעות חיישני לחות – לחסכון בחשמל ובזמן
•תוכניות מיוחדות* :צמר MIX ,תוכניות לבגדים מסוג מעורב ,תכנית ייבוש
באוויר חם ,תכנית ייבוש באוויר קר – Allergy plus ,תוכנית ייבוש המתאימה
לבעלי עור רגיש (בשימוש בבגדי כותנה) – SportsWear ,תוכנית לבגדי
ספורט ,פוך – Super40 ,תוכנית מהירה ב 40-דקות ,חולצות מכופתרות
ב 15-דקות
•פעולה למניעת קמטים – עד  120דקות בסיום התכנית
•לחצנים :הפעלה/השהיה ,חום נמוך ,גיהוץ מופחת ,טיימר להפעלה
מאוחרת עד  24שעות מראש ,השהיית זמן הסיום
•מערכת הפעלה אלקטרונית לנוחות מירבית
•בורר תכניות אלקטרוני
•תצוגה דיגיטלית  LEDלזמן לסיום התוכנית
•:Sensitive Drying System תוף מנירוסטה במבנה מיוחד לטיפול
בסוגי בדים שונים
• – AntiVibrationמערכת בקרת יציבות – מבנה דפנות ייחודי המאפשר
יציבות בעת פעולת הייבוש
•מיכל לקליטת מי עיבוי
•נעילה בטיחותית בפני ילדים
•משמיע צליל בסיום התוכנית
•כיוון פתיחת הדלת לימין
•דירוג אנרגיהC :
•מידות בס"מ :ג ,85-ר ,60-ע( 60-לא כולל דלת)

₪ 4,690

Super40

•מייבש כביסה  8ק"ג
•פועל בשיטת העיבוי (קונדנסור) ,כולל ערכת ניקוז לביוב
•ייבוש באמצעות חיישני לחות – לחסכון בחשמל ובזמן
•תוכניות מיוחדות* :צמר MIX ,תוכניות לבגדים מסוג מעורב,
תכנית ייבוש באוויר חם ,תכנית ייבוש באוויר קר– Allergy plus ,
תוכנית ייבוש המתאימה לבעלי עור רגיש (בשימוש בבגדי כותנה),
 – Sportswearתוכנית לבגדי ספורט ,פוך – Super40 ,תוכנית מהירה
ב  40דקות ,חולצות מכופתרות ב  15 -דקות
•פעולה למניעת קמטים – עד  120דקות בסיום התכנית
•לחצנים :הפעלה/השהיה ,חום נמוך ,גיהוץ מופחת ,טיימר להפעלה
מאוחרת עד  24שעות מראש ,השהיית זמן הסיום
•תצוגה דיגיטלית  LEDלזמן סיום התוכנית
•:Sensitive Drying System תוף מנירוסטה במבנה מיוחד לטיפול
בסוגי בדים שונים
• - AntiVibrationבקרת יציבות ומניעת רעידות
•תאורה פנימית של התוף
•מיכל לקליטת מי עיבוי
•נעילה בטיחותית בפני ילדים
•משמיע צליל בסיום התוכנית
•פתיחת דלת לימין
•מידות בס"מ :ג ,85-ר ,60-ע( 60-לא כולל דלת)

₪ 5,350
המחירים כוללים מע"מ ,ט.ל.ח.
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Super40

Super40

•מייבש כביסה  8ק"ג
•פועל בשיטת העיבוי (קונדנסור) בשילוב טכנולוגיית משאבת חום -
 ,Heat Pumpכולל ערכת ניקוז לביוב
•ייבוש באמצעות חיישני לחות – לחסכון בחשמל ובזמן
•תוכניות מיוחדות* :צמר MIX ,תוכניות לבגדים מסוג מעורב ,תכנית ייבוש
באוויר חם ,תכנית ייבוש באוויר קר – Sportswear ,תוכנית לבגדי ספורט,
פוך – Super40 ,תוכנית מהירה ב  40דקות
•לחצנים :הפעלה/השהיה ,חום נמוך ,גיהוץ מופחת ,טיימר להפעלה
מאוחרת עד  24שעות מראש ,השהיית זמן הסיום
•פעולה למניעת קמטים – עד  120דקות בסיום התכנית
•™  - SelfCleaning Condenserהקונדנסור שמנקה את עצמו ובכך
שומר על יעילות בצריכת החשמל ומאריך את חיי המייבש
•מערכת הפעלה אלקטרונית לנוחות מירבית
•תצוגה דיגיטלית  LEDגדולה ונוחה לזמן סיום התוכנית ,התחלה מאוחרת,
מצב התוכנית ואפשרויות מיוחדות
•בורר תכניות אלקטרוני
•Sensitive Drying System :תוף מנירוסטה במבנה מיוחד לטיפול בסוגי
בדים שונים
• - AntiVibrationבקרת יציבות ומניעת רעידות
•מיכל לקליטת מי עיבוי
•נעילה בטיחותית בפני ילדים
•משמיע צליל בסיום התוכנית
•פתיחת דלת לימין
•דירוג אנרגיהA :
•מידות בס"מ :ג ,85-ר ,60-ע60-

₪ 6,250
* הפעלת התוכניות המיוחדות בכפוף לחוברת הוראות ההפעלה

•מייבש כביסה  9ק"ג
•פועל בשיטת העיבוי (קונדנסור) בשילוב טכנולוגיית משאבת חום -
 ,Heat Pumpכולל ערכת ניקוז לביוב
•ייבוש באמצעות חיישני לחות – לחסכון בחשמל ובזמן
• - ActiveSteam Technologyטכנולוגיית אדים לרענון הבגדים ולכביסה
חלקה ללא קמטים ובמראה מגוהץ
•תכניות מיוחדות עם קיטור/אדים לגיהוץ :כותנה ,כביסה סינתטית ללא גיהוץ
•תכנית מיוחדת לרענון באמצעות אדים :בגדים מחויטים ,בגדי יום-יום
•תוכניות מיוחדות* MIX :תוכניות לבגדים מסוג מעורב ,תכנית ייבוש באוויר
חם – Sportswear ,תוכנית לבגדי ספורט – Super40 ,תוכנית מהירה ב 40
דקות ,חולצות מכופתרות
•לחצנים :הפעלה/השהיה ,חום נמוך ,השמעת צליל בסיום התוכנית ,ייבוש,
טיימר להפעלה מאוחרת עד  24שעות מראש ,השהיית זמן הסיום
•פעולה למניעת קמטים – עד  120דקות בסיום התכנית
•™  - SelfCleaning Condenserהקונדנסור שמנקה את עצמו ובכך
שומר על יעילות בצריכת החשמל ומאריך את חיי המייבש
•תצוגה דיגיטלית  LEDגדולה ונוחה לזמן סיום התוכנית ,התחלה מאוחרת,
מצב התוכנית ואפשרויות מיוחדות
• :Sensitive Drying System תוף מנירוסטה במבנה מיוחד לטיפול בסוגי
בדים שונים
• - AntiVibrationבקרת יציבות ומניעת רעידות
•תאורה פנימית של התוף
•נעילה בטיחותית בפני ילדים
•משמיע צליל בסיום התוכנית
•פתיחת דלת לימין
•דירוג אנרגיהA :
•מידות בס"מ :ג ,85-ר ,60-ע60-

₪ 7,050

המחירים כוללים מע"מ ,ט.ל.ח.

