Witaj w domu

PRALKA

KFWM 6424104 A
Pralka marki Kernau o klasie energetycznej A++. Wyposażona została w elektroniczne sterowanie dotykowe. Urządzenie ma liczne zabezpieczenia takie jak: blokadę rodzicielską czy wskaźnik odcięcia wody. Pralka ma szereg zalet, do których możemy zaliczyć pranie antyalergiczne,
system eco-logic, czy obudowę boomerang, która doskonale tłumi drgania podczas wirowania
i gwarantuje stabilną i cichą pracę urządzenia. Opóźniony start w pralce pozwala na zaprogramowanie urządzenia, tak aby uruchomiło się w najbardziej odpowiednim dla nas momencie.
Najlepsze efekty prania i płukania możemy uzyskać dzięki funkcji - kontrola piany. Funkcja ta
podczas prania rozpoznaje nadmierną ilość piany i wypłukuje nadmierną ilość detergentu.
Duży wybór programów pozwala na łatwy wybór w zależności od potrzeb każdego użytkownika
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DANE TECHNICZNE
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA

LAT
GWARANCJI

1000 OBR/MIN

POJEMNOŚĆ BĘBNA

41 L

MAKSYMALNY ZAŁADUNEK

6 KG

TYP SILNIKA
STEROWANIE
LICZBA PROGRAMÓW

STANDARD
ELEKTRONICZNE DOTYKOWE
15

BEZPIECZEŃSTWO
BLOKADA RODZICIELSKA

TAK

WSKAŹNIK BLOKADY DRZWI

TAK

WSKAŹNIK BLOKADY RODZICIELSKIEJ

TAK

WSKAŹNIK ODCIĘCIA WODY

TAK

REGULOWANE NÓŻKI

TAK

DODATKOWE FUNKCJE
PRANIE ANTYALERGICZNE

TAK

SYSTEM ECO-LOGIC

TAK

OBUDOWA BOOMERANG

TAK

KONTROLA ILOŚCI PIANY

TAK

SYSTEM KONTROLI WYWAŻENIA
WSADU

TAK

WYŚWIETLACZ LCD

TAK

WYMIENNE ŁOŻYSKA

TAK

WSKAŹNIK POZOSTAŁEGO CZASU
PRANIA

TAK

WSKAŹNIK CZYSZCZENIA FILTRA

TAK

PROGRAMY
BAWEŁNA 90˚

TAK

BAWEŁNA ECO 60˚

TAK

ECO 20˚

TAK

TECHNOLOGIE:

SYSTEM ANTI ALERGIC: Potwierdzony certyfikatem Allergy UK system skutecznie usuwający wszystkie 7 najczęściej występujących alergenów i 4 rodzaje bakterii, który gwarantuje jeszcze skuteczniejszą ochronę alergików.
PROGRAM BABY CARE: Specjalnie opracowany program do prania dziecięcych
ubranek. Poprzez zwiększenie temperatury oraz zintensyfikowanie płukania
zmniejsza on ryzyko podrażnień i alergii u dzieci.
OPÓŹNIONY START: Pozwala na zaprogramowanie urządzenia, tak aby uruchomiło się w najbardziej odpowiednim dla nas momencie. Dzięki temu można
skorzystać z bardziej opłacalnej taryfy za energię elektryczną.
PROGRAM PRANIE NOCNE: Specjalny program przeznaczony do prania
w nocy. Odpowiednio dostosowany rytm obrotów bębna podczas prania zapewnia cichą pracę, a gdy cykl prania dobiega końca, urządzenie przechodzi
w stan uśpienia nawet do 10 godzin i dopiero wtedy następuje odprowadzenie wody i odwirowanie.
OBUDOWA BOOMERANG: Nowy design obudowy ściany bocznej pralki
w kształcie bumerangu wpływa na zwiększenie sztywności obudowy. Doskonale
tłumi drgania podczas wirowania. Gwarantuje stabilną i cichą pracę urządzenia.
SYSTEM ECO LOGIC: W przypadku częściowego załadunku pralki zużycie energii zmniejsza się automatycznie a oszczędności mogą osiągnąć nawet do 50%.
Oprócz tego znacząco zredukowane zostaje zużycie wody i czas prania.
BLOKADA RODZICIELSKA: Zabezpiecza przed włączeniem i wyłączeniem urządzenia przez małe dzieci. Funkcja poprzez dezaktywację panelu sterowania uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień i programów.
ŁATWE PRASOWANIE: Pralka równomiernie rozkłada ubrania, szybkość obrotów można regulować lub je całkowicie wyłączyć, dzięki czemu pranie nie jest
mocno wygniecione.
KONTROLA PIANY: Funkcja, która zapobiega tworzeniu się zbyt dużej ilości
piany. Pralka podczas prania automatycznego rozpoznaje nadmierną ilość piany
i wypłukuje nadmierną ilość detergentu. Pozwala to zaoszczędzić wodę oraz uzyskać najlepsze efekty prania oraz płukania.

SYNTETYKI 40˚

TAK

WEŁNA 30˚

TAK

PRANIE RĘCZNE 30˚

TAK

PŁUKANIE

TAK

WIROWANIE

TAK

STANDARDOWY 60˚

TAK

SZYBKI 15 MIN

TAK

MIX PRANIE 30˚

TAK

BLUZKI/KOSZULE 60˚

TAK

UBRANIA SPORTOWE 30˚

TAK

BABY CARE 60˚

TAK

NOCNE PRANIE 90˚

TAK

WYŚWIETLACZ LCD: Wyświetlacz elektroniczny zamontowany w pralce pokazuje ustawiony program i czas potrzebny do jego wykonania. Każda zmiana programu prania, temperatury czy wirowania wyświetla się na ekranie.
15 PROGRAMÓW PRANIA: Zaprogramowane ustawienia parametrów prania
zalecane dla określonych tkanin lub intensywności zabrudzeń. Duży wybór programów pozwala na łatwy wybór, w zależności od naszych potrzeb.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G)
WAGA NETTO
WAGA BRUTTO
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

84,5 X 59,7 X 41,6 CM
60,5 KG
62 KG
A++

www.kernau.com

* Regulamin promocji 5 lat gwarancji dostępny na stronie: www.gwarancja.kernau.com

