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Nowe pralki BEKO z funkcja Pupil
AGD
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Zwierzatka male czy duze, dla wielu z nas sa nieodlaczna czescia rodziny. Wlochaty pupil to wiele
radosci, moze jednak zostawiac na naszych ubraniach slady w postaci siersci. Latwo wyobrazic
sobie, jak bedzie wygladac na przyklad nasz sweter, gdy przywita sie z nami ukochany labrador, lub
gdy przespi sie na nim dlugowlosy kot. Dlatego tak wazna jest odpowiednia pralka, która pomoze
nam skutecznie oczyscic nasze ubrania i tkaniny.
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Funkcja Pupil
Siersc ukochanego zwierzaka moze stac sie nie lada problemem, gdy pozostaje w kazdym zakatku
naszego mieszkania, a w konsekwencji na naszych ubraniach. Jej usuniecie okazuje sie byc
wyjatkowo niewdzieczne, poniewaz wiekszosc pralek nie najlepiej radzi sobie z tym zadaniem.
Doskonalym rozwiazaniem naszych problemów sa pralki BEKO WMD 26126 PT oraz WMD 25106
PT. Oba modele zostaly wyposazone w funkcje Pupil, która pomaga skutecznie usunac siersc
naszych zwierzaków. Funkcja Pupil wykorzystuje cykl prania zmodyfikowany tak, aby zarówno pranie
jak i plukanie bylo jeszcze bardziej intensywne i skuteczne.
Przyjaciel rodziny
Nowe pralki BEKO posiadaja wiele rozwiazan, które docenia nie tylko milosnicy zwierzat domowych.
Oba modele spelniaja wymogi klasy energetycznej A+, co korzystnie wplynie na domowy budzet.
Poza niezwykle uzyteczna funkcja Pupil, wyposazone sa w 20 róznych programów, m.in.: Pranie
Intensywne 60; Delikatne; Mix 40; Babycare, Welna, Syntetyki, Pranie Reczne oraz Mini 30.
Dodatkowo, mamy mozliwosc regulowania predkosci wirowania, co pozwala dostosowac pranie do
naszych potrzeb, a o oszczednosc zadba funkcja automatycznego doboru wody pobierajaca jej tylko
tyle ile jest niezbedne do prania.
Male i skuteczne
Obie nowe pralki BEKO WMD 26126 PT oraz WMD 25106 PT lacza duza pojemnosc z niewielkimi
rozmiarami. Pierwsza z nich WMD 26126 PT ma pojemnosc 6 kg, a przy tym jedynie 50 cm
glebokosci, natomiast model o ladownosci 5 kg, jedynie 45cm. Ponadto, obie pralki BEKO posiadaja
kontrolki przebiegu programów, opóznienie startu 3 &#8211; 6 oraz 9 godzin oraz niezwykle
przydatna blokade przed dziecmi.
Podstawowe parametry pralki BEKO WMD 26126 PT:
&#8226;Predkosc obrotowa: 1200 obr./min (z mozliwoscia regulacji)
&#8226;Pojemnosc: 6 kg
&#8226;Klasa energetyczna: A+ ( 1,02 kWh na cykl)
&#8226;Zuzycie wody: 49 l
&#8226;Funkcja opóznienia startu: 3 - 6 - 9 h
&#8226;Ilosc programów: 20 (m.in. Intensywny 60, Delikatny, Mix 40, Babycare, Bawelna, Syntetyki,
Pranie Reczne, Mini 30)
Wymiary:
WxSxG: 85x60x50 cm (drzwi 30 cm)
Podstawowe parametry pralki BEKO WMD 25106 PT:
&#8226;Predkosc obrotowa: 1000 obr./min (z mozliwoscia regulacji)
&#8226;Pojemnosc: 5 kg
&#8226;Klasa energetyczna: A+ (0,85 kWh na cykl)
&#8226;Zuzycie wody: 47 l
&#8226;Funkcja opóznienia startu:3 6 - 9 h
&#8226;Ilosc programów: 20 (m.in. Intensywny 60, Delikatny, Mix 40, Babycare, Bawelna, Sentetyki,
Pranie Reczne, Mini 30)
Wymiary:
WxSxG: 85x60x45cm (drzwi 30 cm)
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Sugerowane ceny detaliczne:
BEKO WMD 26126 PT: 1 606, 65 PLN (w tym KGO)
BEKO WMD 25106 PT: 1 436, 65 PLN (w tym KGO)
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