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Samsung Q-Bubble
þvottavél
Verð: 174.900 kr.
Tilboðsverð: 129.900 kr.

Það allra nyjasta frá Samsung - Q-Bubble™. Sameinar
tímasparandi eiginleika hinnar einstöku Qdrive tromlu og
þvotta árangur EcoBubble, niðurstaðan er afbragðs
þvottaárangur á met tíma. Vélin er einnig með
SmartThings appi og AI control tækni sem hjálpar þér
að ná sem mestu út úr vélinni og gætir þessa að fötin þín
endast sem lengst.
Það helsta:
SmartThings – Tengdu vélina við WiFi. Þú getur
stjórnað vélinni frá símanum þínum og stuðst við
þvottaleiðbeiningar og rétt kerfaval. Fylgstu jafnframt
með framvindu og tíma og með sinntu nauðsynlegu
viðhaldi s.s. tromluhreinsun eða fáðu bilanagreiningu.
XXL 10,5 kg hleðslugeta
1400 snúninga stillanlegur vinduhraði
Kolalaus Digital Inverter hágæðamótor - lengri
ending, minna slit, hljóðlátari og hraðvirkari. 10 ára
ábyrgð.
AI Control - þvottavélin lærir á þig og aðlagast að
þínum þörfum og óskum
Q-Bubble™ - tromlan er tvískipt og snýst í gagnstæðar
áttir svo að vatnsstraumurinn hefur hraðari virkni og þá
myndast stærri og kröftugri sápukvoða sem skilar
hreinni þvotti, við minna hitastig á mun skemmri tíma.
BubbleSoak™ - valkvætt forþvottakerfi og hentar
fatnaði með erfiða bletti. Þvotturinn er lagður í bleyti í
sápufroðu, sem fjarlægir blettina
Auto Dispenser - Sjálfvirkur sápuskammtari sem
tryggir hárrétta skömmtun á þvotta- og mýkingarefni í
hvert sinn
15 mínútna hraðkerfi - fyrir lítið magn og minna
óhreint tau
Swirl+ tromla - lágmarkar slit og verndar viðkvæman
fatnað
Eco Drum Clean – 70°C tromluhreinsun sem heldur
vélinni lyktalausri og fyrirbyggir sveppagróður og
óhreinindi í þvottakari. Eyðir 99,9% af bakteríum
Góð sérkerfi þ.á.m.ull, barnaföt og rúmföt
Hygienic Cleaning - sótthreinsandi gufukerfi til að
drepa bakteríur og ofnæmisvalda
Og allt hitt:
???LED skjár sem sýnir framvindu þvottakerfis
Framstillt ræsing möguleg 1-24 klukkustundir
XL 32 cm hurðarop með allt að 160° opnun
Barnalæsing á hurð og stjórnborði
Þvottakerfi: Eco 40-60, Super speed (39 mins), 15'
Quick wash, Íþróttaföt, Barnaföt, Rúmföt, Cloudy Day,
Bómull, Litað, Viðkvæmt, Gallaefni, Vinda/tæming,
Drum Clean+, Hygiene Gufa, Intense Kalt, Útiföt, Skol,
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