
Samsung Pralni stroj WW80K5410UW Add Wash 

Cena na 24 obrokov: 21,00 EUR/mes (504,00 EUR)     Šifra:  2741 

 

Samsung predstavlja pralni stroj, ki vam 

dopušča dodajanje pozabljenega perila 

kar med pranjem. Med delovanjem 

spremeni detergent v mehurčke, ki 

prodrejo v tkanino, rezultat pa so 

vrhunsko oprana oblačila. Inovativen 

boben ima vdolbinice v obliki 

diamantov, s pomočjo katerih nežno 

pomika perilo proti 

notranjosti. Posebne odprtinice za 

vodo preprečujejo, da bi se tkanina 

trgala, zataknila ali 

poškodovala. Keramični grelec je kar 3-

krat bolj vzdržljiv od običajnih grelcev in 

je odporen na vodni kamen. 

 

Eco Bubble 

Pralni stroj se lahko pohvali z inovativno tehnologijo Eco Bubble, ki zagotavlja intenzivno 

pranje tudi pri nizkih stopinjah. Pralni stroj med pranjem detergent spremeni 

v mehurčke, ki prodrejo v tkanino in odstranijo madeže. Funkcija Bubble Soak je idealna 

za odstranjevanje trdovratnih madežev, saj se perilo namoči v mehurčkih in razrahlja 

madeže, kar omogoča učinkovito in hitro odstranjevanje. Pralni stroj deluje z vrhunskim 

motorjem, ki vsebuje digitalni frekvenčni pretvornik in zagotavlja optimalno energetsko 

učinkovitost, tiho delovanje in dolgo življenjsko dobo. Pri delovanju uporablja močne 

magnete, ki znižajo porabo energije, poleg tega pa ne uporablja ščetk, kar zagotavlja večjo 

vzdržljivost. 

Funkcije: 

- Bubble soak 

- otroška zapora 

- zamik zaključka 

- funkcija Last Memory 

- hitro pranje 

- Smart Check 

- bombažni cikel 



- nega otroških oblačil 

- posteljnina 

- bombaž 

- dnevno pranje 

- temna oblačila 

- občutljive tkanine 

- ekološko čiščenje bobna 

- intenzivno pranje in predpranje 

- nega vrhnjih oblačil 

- izpiranje in centrifugiranje 

- super ekološko pranje 

- sintetika 

- volna 

Zmogljivost in fizične lastnosti: 

- Zmogljivost pranja: 8 kg 

- Vrata: Crystal Gloss 

- Zaslon nadzorne plošče: LED 

- Razred energijske učinkovitosti: A +++ 

- Poraba energije (letna): 116 kWh 

- Poraba vode (letna): 8.100 L 

- Učinkovitost centrifugiranja: A 

- Raven hrupa (pranje): 53 dB 

- Raven hrupa (centrifugiranje): 74 dB 

- Motor: pretvornik 

- Vrsta bobna: diamantni 

- Hitrost centrifugiranja: 1.400 rmp 

- Neto dimenzije (Š x V x G): 600 × 850 × 550 mm 

- Teža: 61 kg 


