Bảng ñiều khiển – Thiết kế trung cấp
Máy giặt BOSCH 539.96.010 / WAE24460AU
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Tốc ñộ vắt từ 400  1200 vòng/phút
ðiều khiển cảm ứng dễ dàng
Tự ñộng phát hiện bọt
Tự ñộng cân bằng tải
Màn hình LED hiển thị tốc ñộ vắt, thời gian còn
lại, nhiệt ñộ và chỉ báo quá trình
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Các chương trình của máy giặt WAE24460AU
Cotton: Dùng cho vải dày, nặng hoặc chịu nhiệt ñược làm từ bông và lanh (max.
7kg).
Cotton Stains: Kéo dài thời gian giặt, giúp ñánh bật các vết bẩn khó giặt hoặc ñã khô
(max. 7kg).
Cotton eco: Tiết kiệm nước và ñiện nhờ tăng thời gian (max. 7kg).
Delicate/Silk: Dùng cho vải mỏng, nhẹ ñược làm từ tơ lụa, sợi tổng hợp hoặc nhân
tạo (max. 2kg).
Wool: Dùng cho vải len cho phép giặt bằng tay hoặc máy (max. 2kg).
Easy-care: Dùng cho vải dễ sử dụng ñược làm từ bông, lanh, sợi tổng hợp hoặc
nhân tạo (max. 3kg).
Dark load: Dùng cho vải màu tối làm từ bông hoặc vải dễ sử dụng (max. 3kg).
Rinse: Xả quần áo ñã giặt bằng tay.
Spin: Vắt quần áo ñã giặt và ñã xả.
Gentle spin: Vắt nhẹ nhàng cho ñồ ñã giặt.
Drain: Xả nước mở cửa máy giặt ñể thêm ñồ hoặc chọn lại chương trình.
Mixed load: Giặt hỗn hợp nhiều loại vải làm từ bông hoặc vải dễ sử dụng (max. 3kg).

2

Strictly Confidential | DD.MM.YYYY | © BSH Home Appliances Pte Ltd reserves all rights even in the event
of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third parties.

Các chương trình của máy giặt WAE24460AU
Express 15: Chương trình ñặc biệt giặt nhanh 15 phút, thích hợp cho ñồ ít dơ bẩn
(max. 2kg).
Sport light: Dùng cho quần áo thể thao làm từ vi sợi (max. 2kg).
Skin care: Giặt lâu hơn với nhiều nước hơn, xả thêm một lần. Thích hợp cho người
có da nhạy cảm hoặc ñồ em bé (max. 5kg)
Off: Tắt máy giặt
Start/Pause: Khởi ñộng/Tạm dừng chương trình giặt.
Intensive: Kéo dài thời gian giặt giúp tăng hiệu quả giặt tẩy với ñồ dơ bẩn nhiều hoặc
7kg quần áo dày và làm từ bông.
Prewash: Giặt ngâm – Cho phép người sử dụng ngâm và giặt nhẹ trước khi giặt
chính (max. 7kg)
Easy Iron: Chương trình ñặc biệt trong lần vắt cuối cùng giúp vải xốp bông và dễ là
ủi hơn.
Rinse plus: Thêm vào các lần xả, tăng hiệu quả giặt tẩy cho ñồ dơ bẩn nhiều
Temp. OC: Chọn nhiệt ñộ nước.
Ready in: Chọn thời gian hoàn thành chương trình.
rpm: Chọn tốc ñộ quay khi vắt khô.
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