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Φροντίδα για  
το περιβάλλον

Απόλυτη  
Καθαριότητα

Οικονομία

Τεχνολογία για ρούχα 
φρέσκα & υγιεινά καθαρά!
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Τεχνολογία για απόλυτη  καθαριότητα & οικονομία!
Τα πλυντήρια ρούχων Inventor διαθέτουν μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών που 
εγγυώνται ρούχα ευωδιαστά χωρίς λεκέδες, ενώ συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
χρημάτων και ενέργειας.

Υγιεινή & Καθαριότητα
Τα πλυντήρια ρούχων Inventor διαθέτουν λειτουργίες που φροντίζουν 
για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των λεκέδων από τα ρούχα σας, 
φροντίζοντας παράλληλα τη σωστή καθαριότητα της συσκευής.

Απόδοση & Οικονομία

Ειδικά Προγράμματα

Με χαρακτηριστικά που προσφέρουν υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας, τα πλυντήρια Inventor διασφαλίζουν το αποτέλεσμα που επιθυμείτε, ενώ 
φροντίζουν την οικονομία του σπιτιού σας.

Τα πλυντήρια ρούχων Inventor διαθέτουν μια σειρά ειδικών προγραμμάτων για 
αποτελεσματική πλύση των ρούχων σας εξασφαλίζοντας σας περισσότερο χρόνο και 
οικονομία. 

Λειτουργία Hygiene Pro

Η Λειτουργία Hygiene 
Pro φροντίζει για τον 
καθαρισμό του κάδου, 
προσφέρει αντιβακτηριδιακή 
προστασία και απομακρύνει 
τα υπολείμματα 
απορρυπαντικού και τις 
βρωμιές.

BLDC Inverter Μοτέρ
Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το 
πλυντήριό σας και κορυφαία απόδοση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση 
χρημάτων.

Λειτουργία Αποστείρωσης
Η Λειτουργία Αποστείρωσης προστατεύει τα 
βαμβακερά και λινά ρούχα σας καθώς σε θερμοκρασία 
70o C απομακρύνει μικροοργανισμούς, μικρόβια και 
αλλεργιογόνα που εισχωρούν βαθιά στις ίνες.
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Αντλία Θερμότητας
Το στεγνωτήριο Inventor διαθέτει αντλία θερμότητας προηγμένης 
τεχνολογίας, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή 
κατανάλωση.

Υπενθύμιση 
Καθαρισμού Κάδου

Η Υπενθύμιση 
Καθαρισμού Κάδου 
σας υπενθυμίζει να 
καθαρίζετε τον κάδο του 
πλυντηρίου σας ακόμη 
και αν το έχετε ξεχάσει.

Με το πρόγραμμα Πλύση 
& Στέγνωμα σε 1 ώρα 
παραλαμβάνετε καθαρά και 
στεγνά ρούχα μόλις σε 60’.

Με το πρόγραμμα 
Έτοιμα Ρούχα Σχεδόν 
Σιδερωμένα, τα ρούχα 
απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα 
για μεγαλύτερη άνεση και 
οικονομία.

Το Πρόγραμμα Βαμβακερά 
ECO φροντίζει τα βαμβακερά 
ρούχα σας, ενώ εξασφαλίζει 
ελάχιστη κατανάλωση 
ενέργειας και νερού!

Με τη Γρήγορη Πλύση 
15’, τα ευαίσθητα ρούχα 
καθώς και όσα πλένετε 
συχνά είναι πεντακάθαρα 
εύκολα, γρήγορα, άνετα 
και οικονομικά. 
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Για τη σωστή φροντίδα των ρούχων σας υπάρχουν εύκολες και απλές συμβουλές 
που μπορείτε να ακολουθήσετε. Χαρείτε φρέσκα και ευωδιαστά ρούχα, χωρίς 
δυσχρωμίες εύκολα, ξεκούραστα και οικονομικά.

7 tips για τέλειο πλύσιμο:
  Διαχωρίστε τα ρούχα σας ανάλογα με το χρώμα και το ύφασμα και 

επιλέξτε το πρόγραμμα που ταιριάζει ιδανικά σε καθένα από αυτά.

  Ελέγξτε την ετικέτα για αποτελεσματική πλύση σε σωστή 
θερμοκρασία.

  Επιλέξτε το σωστό απορρυπαντικό/μαλακτικό και την ιδανική 
δοσολογία.

  Καθαρίστε τον κάδο τακτικά αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τη 
διάρκεια ζωής του πλυντηρίου σας.

  Τοποθετήστε τα ευαίσθητα υφάσματα και τις κάλτσες σε μια 
μαξιλαροθήκη πριν τα προσθέσετε στον κάδο.

   Μετά από κάθε πλύση αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου 
ανοιχτή για να στεγνώσει το εσωτερικό του κάδου.

  Καθαρίστε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας στα 
οποία συσσωρεύονται άλατα και υπολείμματα 
απορρυπαντικού.

5 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε:
  Να υπερφορτώνετε τον κάδο επιβαρύνοντας το πλυντήριο.

  Να ξεχνάτε αντικείμενα στις τσέπες των ρούχων ή ανοικτά φερμουάρ.

  Να χρησιμοποιείτε το μαλακτικό ακριβώς πάνω στα ρούχα καθώς μπορεί να δημιουργήσετε λεκέ και 
δυσχρωμίες. Τοποθετήσετε το μαλακτικό στην ειδική θήκη του πλυντηρίου.

  Να αφήνετε για αρκετή ώρα τα ρούχα μέσα στον κάδο μετά την πλύση. Με τη λειτουργία της 
χρονοκαθυστέρησης ορίζετε να τελειώνει η διαδικασία της πλύσης την ώρα που σας εξυπηρετεί για να 
αφαιρέσετε τα ρούχα από τη συσκευή αποφεύγοντας τη δημιουργία μούχλας και άσχημης μυρωδιάς στα 
φρεσκοπλυμένα ρούχα.

  Να διορθώσετε μόνοι σας τυχόν βλάβες στο πλυντήριο. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή καλέστε 
το τεχνικό τμήμα της Inventor για άμεση εξυπηρέτηση.
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Όλα όσα πρέπει
να γνωρίζετε...



6 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 2022 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 2022

Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής για το πλυντήριό σας, προσφέροντας 
κορυφαία απόδοση και εξασφαλίζoντας αξιόπιστη 
λειτουργία. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ 
προσφέρει χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ 
συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την 
εξοικονόμηση χρημάτων.

Λειτουργία
Hygiene Pro
Η λειτουργία Hygiene Pro έχει τριπλή δράση αφού 
καθαρίζει τον κάδο, προσφέρει αντιβακτηριδιακή 
προστασία χάρη στα εξελιγμένης τεχνολογίας λάστιχα 
πόρτας που αποτρέπουν τη συγκέντρωση βακτηριδίων 
και απομακρύνει τα υπολείμματα απορρυπαντικού και 
τις βρωμιές ψεκάζοντας νερό με πίεση.
Με τη λειτουργία Hygiene Pro, ο αυτοκαθαρισμός 
του κάδου ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης, εξασφαλίζοντας την καθαρότητα του 
πλυντηρίου σας και προσφέροντας παράλληλα 
καθαρά ρούχα με κάθε πλύση.

Πλυντήρια Εμπρόσθιας Φόρτωσης
GLX12014 / GLX09014

Ελληνικό 
Μενού

BLDC Inverter 
Μοτέρ

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLX12014 12 B 15 1400/1200/1000/800/600/400 90/60/40/30/20

GLX09014 9 B 15 1400/1200/1000/800/600/400 90/60/40/30/20

Προσθήκη 
Ρούχων κατά 
τη Διάρκεια 
της Πλύσης

Γρήγορη 
Πλύση 15’

Πλήκτρα 
Αφής
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Οικονομική απόδοση & υψηλό επίπεδο υγιεινής 
για καθαρά ρούχα σε κάθε πλύση!
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Πλυντήρια Εμπρόσθιας Φόρτωσης
GLX08014 / GLX07014

Ελληνικό 
Μενού

Χρονική 
Καθυστέρηση
Έναρξης

Υπενθύμιση 
Καθαρισμού 
Κάδου

Πρόγραμμα 
για Μάλλινα 
Ρούχα

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLX08014 8 E 15 1400/1200/1000/800/600/400 90/60/40/20

GLX07014 7 E 15 1400/1200/1000/800/600/400 90/60/40/20

Το Πρόγραμμα Βαμβακερά ECO καθαρίζει 
αποτελεσματικά τα βαμβακερά, προστατεύοντας τις 
ίνες τους και χαρίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
στα ρούχα σας, ενώ εξασφαλίζει ελάχιστη κατανάλωση 
ενέργειας και νερού! Φροντίστε τα βαμβακερά ρούχα 
σας, εξοικονομώντας χρήματα, ενώ προστατεύετε το 
περιβάλλον.

Γρήγορη
Πλύση 15’
Πλύνετε τα ρούχα που χρειάζεστε μέσα σε μόλις 
15’, κερδίζοντας χρόνο και εξοικονομώντας 
ενέργεια! 
Με την επιλογή Γρήγορη Πλύση 15’, τα ευαίσθητα 
ρούχα καθώς και όσα πλένετε συχνά είναι 
πεντακάθαρα εύκολα, γρήγορα, άνετα και 
οικονομικά, ενώ με μόλις 800 στροφές τα ρούχα 
σας απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα. Ιδανική επιλογή 
για περιπτώσεις που απαιτούνται πολλές και 
συχνές πλύσεις.

Πρόγραμμα 
Βαμβακερά ECO
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Φροντίστε τα ρούχα σας, προστατεύστε 
το περιβάλλον & χαρείτε τον ελεύθερο χρόνο σας!
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Πλυντήριο Άνω Φόρτωσης
GLXT0712

Ελληνικό 
Μενού

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLXT0712 7 D 16 1200/1000/800/600 90/60/40/20/κρύο

Γρήγορη 
Πλύση 15’

Gentle 
Open

Ready to 
Open

Ο ειδικός κυψελωτός κάδος συμβάλλει στην 
αποτελεσματική απομάκρυνση των λεκέδων από τα 
ρούχα, διατηρώντας την ποιότητά τους! Χάρη στον 
ιδιαίτερο σχεδιασμό του, δημιουργείται ένα λεπτό 
στρώμα νερού μεταξύ του κάδου και των ρούχων 
που διευκολύνει την πλύση και εξασφαλίζει την 
άνετη κίνησή τους εντός της συσκευής. Επιπλέον, 
εγγυάται τη μη εισχώρηση των ρούχων στις κυψέλες 
κατά τη διάρκεια του στυψίματος, λόγω των μικρών 
οπών αποστράγγισης νερού που διαθέτει. Φροντίζει 
επομένως για το αποτελεσματικό πλύσιμο των 
ρούχων σας, εξομοιώνοντας το πλύσιμο στο χέρι, ενώ 
παράλληλα τα προστατεύει από φθορές καθ’ όλη της 
διάρκεια της πλύσης!

Προγραμματίστε εύκολα την πλύση των ρούχων σας 
την ώρα που σας εξυπηρετεί με τη λειτουργία της 
Χρονικής Καθυστέρησης Έναρξης.
Τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή, επιλέξτε όλες 
τις ρυθμίσεις της πλύσης, ορίστε σε πόσες ώρες 
θέλετε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της πλύσης 
και βγείτε εκτός σπιτιού χωρίς να ανησυχείτε! Τα 
ρούχα θα σας περιμένουν καθαρά και ευωδιαστά 
μόλις επιστρέψετε σπίτι σας!

Κυψελωτός 
Κάδος

Χρονική
Καθυστέρηση Έναρξης
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Για πεντακάθαρα ρούχα χωρίς φθορές,
άνετα & γρήγορα!
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Πλυντήριο/Στεγνωτήριο Εμπρόσθιας Φόρτωσης
GLXW10D7015

Ανεβείτε επίπεδο υγιεινής στην καθαριότητα
με το Πλυντήριο - Στεγνωτήριο νέας γενιάς!

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLXW10D7015
10 (Πλύση) 

7 (Στέγνωμα)
B (Πλύση) 

D (Πλύση & Στέγνωμα)
16

1500/1400/1200/
1000/800/600/400

90/60/40/30/ 
20/κρύο

Λειτουργία
Hygiene 
Pro

Ελληνικό 
Μενού

Πλύση & 
Στέγνωμα
σε 1 ώρα

BLDC 
Inverter 
Μοτέρ
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Λειτουργία 
Αποστείρωσης
Προστατεύστε τα βαμβακερά και λινά ρούχα σας χάρη 
στη Λειτουργία Αποστείρωσης που σε θερμοκρασία 
70oC απομακρύνει μικροοργανισμούς, μικρόβια και 
αλλεργιογόνα που εισχωρούν βαθιά στις ίνες. 
Επιλέγοντας τη Λειτουργία Αποστείρωσης το 
πλυντήριο αυξάνει απότομα τη θερμοκρασία, 
διατηρώντας την υψηλή για 30 συνεχόμενα λεπτά και 
εξασφαλίζοντας την εξάλειψη των ανεπιθύμητων και 
βλαβερών μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της.

3 Τύποι
Στεγνώματος Ρούχων
Επιλέξτε το πρόγραμμα στεγνώματος που ταιριάζει 
κάθε φορά στις ανάγκες σας! 
Το στεγνωτήριο Inventor σας προσφέρει τρεις τύπους 
στεγνώματος ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε 
να πετύχετε. Με την επιλογή Extra Dry, τα ρούχα σας 
στεγνώνουν πλήρως και είναι έτοιμα να φορεθούν 
μόλις βγουν από τη συσκευή, με το Normal Dry 
που είναι κατάλληλο για τα περισσότερα ρούχα, 
πετυχαίνετε ένα κανονικής έντασης στέγνωμα, ενώ 
επιλέγοντας Gentle Dry, τα ρούχα σας διατηρούν την 
απαιτούμενη υγρασία για εύκολο σιδέρωμα.

3
2
1
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Στεγνωτήριο Εμπρόσθιας Φόρτωσης
GLXD082HP

Αποτελεσματικό στέγνωμα ρούχων εύκολα, 
γρήγορα & οικονομικά!

Ελληνικό 
Μενού

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Ενεργειακή Kλάση Προγράμματα

GLXD082HP 8 Α++* 16

Πρόγραμμα 
Έξυπνης 
Διατήρησης 
Υγρασίας

Πρόγραμμα 
Φρεσκαρίσματος

4 Τύποι
Στεγνώματος 
Ρούχων4

3
2
1

Έτοιμα Ρούχα
Σχεδόν Σιδερωμένα
Εξοικονομήστε χρόνο και ξεγνοιάστε από τη διαδικασία 
του σιδερώματος! Με το πρόγραμμα Έτοιμα Ρούχα 
Σχεδόν Σιδερωμένα, τα ρούχα απαιτούν ελάχιστο 
σιδέρωμα για μεγαλύτερη άνεση και οικονομία.
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα μετά την 
ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος και η 
διάρκεια της μπορεί να ποικίλει (30, 90, 60 ή 120 λεπτά) 
ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.
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Αντλία
Θερμότητας
Αποτελεσματικό στέγνωμα ρούχων με παράλληλη 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Το στεγνωτήριο 
Inventor διαθέτει αντλία θερμότητας προηγμένης 
τεχνολογίας, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση 
και χαμηλή κατανάλωση καθώς επαναχρησιμοποιεί τη 
θερμική ενέργεια που απελευθερώνει.

*Ενεργειακή κλάση Α++ σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061 (σε κλίμακα από A+++ έως D).
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Μοντέλο GLX12014 GLX09014 GLX08014 GLX07014 GLXT0712 GLXW10D7015 GLXD082HP

Τύπος Πλυντήριο 
εμπρόσθιας φόρτωσης

Πλυντήριο  
εμπρόσθιας φόρτωσης

Πλυντήριο  
εμπρόσθιας φόρτωσης

Πλυντήριο 
 εμπρόσθιας φόρτωσης

Πλυντήριο 
άνω φόρτωσης

Πλυντήριο/Στεγνωτήριο  
εμπρόσθιας φόρτωσης

Στεγνωτήριο  
εμπρόσθιας φόρτωσης

Χωρητικότητα (kg) 12 9 8 7 7 10 (Πλύση) / 7 (Στέγνωμα) 8

Ενεργειακή Κλάση B (A-G) B (A-G) E (A-G) E (A-G) D (A-G) B (Πλύση) / D (Πλύση & Στέγνωμα) (A-G) A++ (A+++ - D)

Επιλογή Στροφών (rpm) 1400/1200/1000/800/600/400 1400/1200/1000/800/600/400 1400/1200/1000/800/600/400 1400/1200/1000/800/600/400 1200/1000/800/600 1500/1400/1200/1000/800/600/400 -

Επιλογή Θερμοκρασίας (°C) 90/60/40/30/20 90/60/40/30/20 90/60/40/20 90/60/40/20 90/60/40/20/κρύο 90/60/40/30/20/κρύο -

Αριθμός Προγραμμάτων 15 15 15 15 16 16 16

Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/κύκλο) 0.63 0.57 0.83 0.78 0.69 3.43 235 (kWh/annum)

Μέση Ετήσια Κατανάλωση Νερού (L/κύκλο) 57 49 48 45 45 100 -

BLDC Inverter Μοτέρ ● ● ●

Αντλία Θερμότητας ●

Λειτουργία Hygiene Pro ● ● ●

Λειτουργία Αποστείρωσης ●

Γρήγορη Πλύση 15' ● ● ● ● ● ●

Aποθήκευση Αγαπημένου Προγράμματος ● ●

Κυψελωτός Κάδος ● ● ●

Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου ● ● ● ●

Υπενθύμιση Καθαρισμού Κάδου ● ● ●

Υπενθύμιση Αλλαγής Φίλτρων ●

Πρόγραμμα Βαμβακερά ECO ● ● ● ● ●

Πλύση & Στέγνωμα σε 1 ώρα ●

Τύποι Στεγνώματος Ρούχων 3 4

Πλήκτρα Αφής ● ●

Οθόνη LED ● ● ● ● ● ● ●

Κλείδωμα Πλήκτρων ● ● ● ● ● ● ●

Ελληνικό Μενού ● ● ● ● ● ● ●

Μενού σε 5 Επιπλέον Γλώσσες ● ● ● ● ● ● ●

Προσθήκη Ρούχων κατά τη Διάρκεια της Πλύσης ● ●

Χρονική Καθυστέρηση Έναρξης ● ● ● ● ● ● ●

Δυνατότητα Πρόπλυσης ● ● ● ● ● ● ●

Δυνατότητα Επιπλέον Ξεβγάλματος ● ● ● ● ● ● ●

Αυτόματη Επανεκκίνηση ● ● ● ● ● ● ●

Αυτόματη Ανίχνευση & Κατανομή Φορτίου ● ● ● ● ● ●

Ασφάλεια Κλειδώματος Πόρτας ● ● ● ● ● ● ●

Σύστημα Αποτροπής Αφρού ● ● ● ● ● ● ●

Προστασία από Υπερθέρμανση ● ● ● ● ● ● ●

Προστασία από Υπερχείλιση ● ● ● ● ● ● ●

Διαστάσεις [Y x Π x Β (cm)] 85 x 59.5 x 59.5 85 x 59.5 x 56.5 85 x 59.5 x 56.5 85 x 59.5 x 49.5 87.5 x 40 x 61 85 x 59.5 x 56.5 84.5 x 59.5 x 65
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Με τη νέα ενεργειακή σήμανση που είναι σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021 αλλάζει ο τρόπος 
κατάταξης των συσκευών στις ενεργειακές κλάσεις, καθιστώντας πιο αποτελεσματική την 
επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών για το σπίτι σας.

Το πλύσιμο των ρούχων μπορεί να γίνει 
πιο φιλικό προς το περιβάλλον μειώνοντας 
το ενεργειακό αποτύπωμα στον πλανήτη, 
ακολουθώντας κάποιες απλές και εύκολες 
συμβουλές:

1.   Επιλέξτε χαμηλές θερμοκρασίες για το πλύσιμο των 
ρούχων σας. Με τις νέες τεχνολογίες μπορείτε να έχετε 
καθαρά ρούχα ακόμα και στους 30ºC! Τα περισσότερα 
υφάσματα ωφελούνται από την πλύση στους 30ºC, όπως 
τα τζιν και τα κοντομάνικα μπλουζάκια καθώς οι χαμηλές 
θερμοκρασίες μπορούν να τα βοηθήσουν να κρατήσουν 
περισσότερο, ενώ και τα χρωματιστά διατηρούν το χρώμα 
τους για μεγαλύτερο διάστημα με πλύσεις σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες. Επιπλέον, οι 30ºC συστήνονται για μάλλινα 
και άλλα ευαίσθητα υφάσματα στα οποία μπορεί να κάνουν 
ζημιά υψηλότερες θερμοκρασίες.

2.  Φροντίστε το φορτίο των ρούχων σε κάθε πλύση να είναι το 
κατάλληλο. Αποφεύγετε να κάνετε άσκοπες πλύσεις με τον 
κάδο σχεδόν άδειο ή να κάνετε μια πλύση την εβδομάδα 
γεμίζοντας υπερβολικά τον κάδο και ακολουθήστε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

3.  Ελέγχετε πάντα τις ετικέτες των ρούχων πριν την πλύση 
ώστε να είστε σίγουροι για τον τρόπο πλυσίματος και τη 
σωστή θερμοκρασία.

4.  Προσέχετε την ποσότητα του απορρυπαντικού που 
χρησιμοποιείτε. Η υπερβολική χρήση απορρυπαντικού 
αυξάνει την πιθανότητα να παραμείνουν υπολείμματα 
στα ρούχα, ενώ δεν είναι οικονομική και φιλική για το 
περιβάλλον.

5.  Χρησιμοποιήστε φιλικά προς το περιβάλλον 
απορρυπαντικά, καθώς και φυσικά καθαριστικά όπως 
ξύδι και μαγειρική σόδα. Με αυτό τον τρόπο, βοηθάτε 
στη μείωση του αριθμού των τοξινών στα συστήματα 
αποχέτευσης και στη μείωση του αριθμού των ρύπων που 
απελευθερώνονται στον αέρα.

Φροντίστε τα ρούχα σας.
Φροντίστε τον πλανήτη.
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Πλυντήριο - Στεγνωτήριο
Κωδικός QR

Κλίμακες των τάξεων ενεργειακής απόδοσης 
από A έως G για τον πλήρη κύκλο (αριστερή 
πλευρά) και τον κύκλο πλυσίματος (δεξιά 
πλευρά) 

Τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος 
για τον κύκλο πλυσίματος 

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) 
ανά 100 κύκλους για τον κύκλο πλυσίματος

Ονομαστική χωρητικότητα (kg) για τον κύκλο 
πλύσιματος 

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (L) ανά 
κύκλο για τον κύκλο πλυσίματος 

Διάρκεια του κύκλου στην ονομαστική 
χωρητικότητα για τον κύκλο πλυσίματος 
(ώρες : λεπτά) 

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού 
θορύβου της φάσης στυψίματος (dB(A)) 
και τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου 
ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος 
του προγράμματος “eco 40-60” 

Τάξη απόδοσης του περιστροφικού 
στυψίματος 

Διάρκεια του κύκλου στην ονομαστική 
χωρητικότητα για τον πλήρη κύκλο (ώρες : λεπτά) 

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (L) ανά 
κύκλο για τον πλήρη κύκλο 

Ονομαστική χωρητικότητα (kg) για τον 
πλήρη κύκλο

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) 
ανά 100 κύκλους για τον πλήρη κύκλο

Τάξη ενεργειακής απόδοσης του 
προϊόντος για τον πλήρη κύκλο 

Πλυντήριο
Κωδικός QR

Τάξη ενεργειακής απόδοσης 
του προϊόντος 

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής 
απόδοσης από A έως G 

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού 
(L) ανά κύκλο 

Τάξη απόδοσης του περιστροφικού 
στυψίματος 

Ονομαστική χωρητικότητα (kg) του 
προγράμματος “eco 40-60” 

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) 
ανά 100 κύκλους 

Διάρκεια του προγράμματος “eco 40-60” στην 
ονομαστική χωρητικότητα (ώρες : λεπτά) 

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού 
θορύβου της φάσης στυψίματος (dB(A)) 
και τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου 
ακουστικού θορύβου 
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Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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