Vrchem plněná pračka
s revoluční technologií

Budoucnost

praní na dosah

Automatické dávkování
tekutého pracího
prostředku
Praktická
Integrovaný zásobník pojme až 4,5 litru tekutého pracího
prostředku.

Ekonomická
Automatické dávkování přesného množství pracího
prostředku pro každý cyklus.

Ekologická
Větší úspora pracího prostředku a vody a snížení
množství znečisťujícího odpadu.
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Změníte své
prací návyky!

Je konec s nepřesným dávkováním!
Brandt představuje revoluci v praní:
1. pračku s automatickým dávkováním pracího prostředku.
Pračka E-dose je vybavena velkokapacitním zásobníkem, který pojme až 4,5 litru tekutého pracího prostředku, což představuje minimálně 3 měsíčni rezervu*.
Funkční a bezpečný přístup umožňuje přelít do zásobníku celý obsah nádoby tekutého
prostředku. Nádoby s pracím prostředkem vám už nebudou zabírat místo ve skříni.
Maximum

Až 4,5 litru
tekutého
pracího
prostředku

Minimum

Úroveň hladiny pracího prostředku je vždy perfektně viditelná na čelní straně pračky.
Ukazatelé umístěny po stranách odměrky zásobníku informují o maximální nebo minimální úrovni hladiny. Maximální úroveň hlídá přelití pracím prostředkem, minimální
úroveň vás informuje, že stále zbývá v zásobníku dostatek pracího prostředku na 5 až
7 pracích cyklů.

*tekutý koncentrovaný prostředek s průměrně doporučenou dávkou 75ml/cyklus, dle měřené průměrné spotřeby
200 cyklů/ročně v domácnosti 4 členné rodiny.
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... pro udržitelný rozvoj

Ekologický a občanský přístup společnosti Brandt.
E-dose přispívá k ochraně životního prostředí, citelně snižuje vypouštění znečišťujících
prostředků a omezuje zbytečnou spotřebu vody způsobenou jejich předávkováním.
E-dose vám pomůže také ušetřit:
Uspoří až polovinu pracího prostředku a spotřebuje až o 12 litrů vody méně, díky omezení nadbytečného máchání, které se spustí v případě nadměrného předávkování pracím prostředkem.
Pračka E-dose automaticky spočítá přesnou dávku pracího prostředku nezbytně nutnou pro každý prací cyklus podle:
Odměřeného množství prádla zjištěného pomocí systému automatického odvažování.
Tvrdosti vody, jejíž parametry se nastavují při prvním spuštění spotřebiče.
Typu tekutého prostředku [standardního, koncentrovaného nebo vysoce koncentrovaného], který se zadá na displeji při prvním použití a dále pak v případě změny jiného
typu.
Stupně zašpinění prádla zadávaného při každém praní pomocí tlačítek „Běžné praní“
nebo „Intenzivní praní“.
Vnitřní čerpadlo distribuuje vodu promíchanou s přesnou dávkou pracího prostředku
přímo do prádla.

Automatická distribuce vždy přesné dávky
pracího prostředku.
Budoucnost praní na dosah

Jednoduchost
má přednost!

Široký dotykový displej a nový
jednodušší způsob
programování.
E-Dose nabízí novou koncepci designu pračky.
Pro zdůraznění elegantního vzhledu je její ovládací
panel v hluboké černi jednoduchý a intuitivní: Dotyková tlačítka usnadňují programování každého
cyklu.
Stačí jen jeden dotyk a obnovíte původní nastavení nebo upravíte všechny funkce.

Jakmile pračku nainstalujete, zadejte E-dose tato data:
Typ pracího prostředku, který používáte. Všechny tekuté prací prostředky (standardní,
koncentrované nebo silně koncentrované) jsou s E-dose kompatibilní. Na štítcích pracích prostředků je uvedena průměrná doporučená dávka, kterou stačí na displeji zadat
(podle koncentrace nejčastěji 120 ml, 80 ml nebo 35 ml).
Tvrdost vody (měkká, střední nebo tvrdá). Toto kritérium, které musí E-dose znát k optimalizaci praní, je uvedeno v návodu k použití pračky.
U každého pracího cyklu pak postačí zadat:
Program zvolený podle druhu textilu a času praní.
Stupeň zašpinění vašeho prádla.
Pro tento účel můžete vybrat z možností „Běžné praní“ u prádla, na kterém nejsou
žádné zvláštní skvrny nebo „Intenzivní praní“ u prádla s těžko odstranitelnými skvrnami. Pokud je prádlo jednoduše špinavé, nemusíte provádět žádnou zvláštní volbu.
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Váš každodenní
partner.

Technologie usnadňující
váš život.
E-Dose je koncipovaná tak, aby odpovídala vašim
představám o ekologii a hospodárnosti a chránila přírodu pro budoucí generace. Tato pračka se
stane vašim každodenním partnerem: díky široké
paletě programů a předvoleb (Běžné praní, Sport,
Flash 10´, Extra máchání) vám poskytuje možnost
vybrat pro vaše prádlo to nejlepší.
Pokročilé funkce vám usnadní život: odložený
start o 24 h. vám pomůže zorganizovat čas podle
vašich představ.

Exkluzivní program
Zajišťuje optimální účinnost praní běžné náplně prádla na 40°C během 39 minut při
zachování energetické úspory ve třídě A.
Funkce
Zaznamenává nejčastěji používaný program pro každý druh textilu. Nejčastěji používané parametry (teplota, otáčky odstředění a předvolby) se zobrazují, jakmile začnete volit druh textilie. Pokud vám doporučené nastavení vyhovuje, postačí stisknout
tlačítko Start, nebo parametry upravit podle vašeho přání.
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Překvapivě velký buben
pro ekonomické
a šetrné praní.

Pračka nové generace
s MAXI kapacitou bubnu.
Ohleduplná k životnímu prostředí a veškerému
prádlu E-dose v ničem nezanedbává ani vaše pohodlí.
Nová pračka E-dose široká pouhých 40 cm disponuje širokým a snadno přístupným bubnem (až
o 30% větším než u standardních vrchem plněných praček) s kapacitou náplně prádla až 7 kg.
Díky velkému objemu bubnu jsou zajištěny perfektní výsledky praní a máchání i při běžné náplni
prádla (cca 3,5 kg prádla).
Speciální perličková perforace bubnu usnadňuje
distribuci vody v bubnu a je šetrná k prádlu.
Jednoduché otevírání Sesam‘, Posistop, jsou navržené pro usnadnění manipulace při vkládání
a vyjímání rozměrnějších kusů prádla.

Pračka je navíc vybavená zásobníkem na standardní prostředky, do kterého můžete nalít nebo nasypat změkčovadla a všechny ostatní práškové nebo speciální tekuté detergenty (aviváž, škroby, bělící prostředky, prostředky na Outdoor
a Sport textil, apod.).

Přejete si použít prací prostředek koncipovaný speciálně pro úplety
nebo tmavé prádlo?
Stačí jej nalít do zásobníku určeného pro ostatní prostředky. Díky snímači umístěnému v pracím bubnu, pračka zjistí přítomnost jiného pracího prostředku a zruší automatickou distribuci tekutého prostředku obsaženého v zásobníku E-dose.
Nalili jste do zásobníku omylem změkčovadlo?
Zásobník lze kdykoliv ručně vyprázdnit (pomocí kovové mince jednoduše odšroubujete zátku na pravém bočním panelu E-dose a změkčovadlo vypustíte) nebo jej vypustíte pomocí automatiky (funkce přístupná z displeje vypustí změkčovadlo do odpadu).
Nechcete před odjezdem na dovolenou ponechat zásobník plný pracího prostředku?
Zásobník je v kontaktu s ovzduším jen velice málo. Řada laboratorních testů prověřila,
že i při dlouhodobé nečinnosti k žádnému znehodnocení pracího prostředku v zásobníku ani k rozvoji usazenin či plísní nedochází.
Chcete zásobník vyčistit?
Postačí počkat až se zásobník vyprázdní, pak jej naplníte vodou a buď ručně
nebo automaticky jej vypustíte.
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