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до 6 часа след края на програмата

 

Представяме ви FreshCare+

 
 

запазва дрехите ви свежи 
след края на програмата*

FreshCare+

Свежестта на дрехите заема челна позиция в класацията на потребностите на клиентите. Поради тази 
причина повечето от нас пускат пералнята, когато са си у дома и могат да контролират целия процес на 
изпиране. По този начин се опитваме да предотвратим образуването на гънки и лоши миризми, които се 
появяват, ако прането не бъде извадено от пералнята след края на програмата.

Whirlpool проектира иновативна гама от перални машини, които ще доведат до революция в изживяването за 
потребителите, като им спестят необходимостта да вадят прането незабавно след края на програмата и ще им 
позволят да се наслаждават на живота, докато пералнята се грижи за дрехите им.

*Благодарение на деликатното действие на парата в комбинация с плавните движения на барабана, които преобръщат дрехите, технологията FreshCare+ ограничава образуването на неприятни 
миризми в пералнята, като запазва дрехите меки и свежи до 6 часа след края на програмата. Не важи за програми, предназначени за деликатни дрехи и завивки.
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С грижа към различните
видове тъкани

да остане меко и свежо в пералнята до шест часа 
след края на програмата.

перални FreshCare+

и върховните им технологии

Технологията 6TH Sense автоматично 
засича количеството пране и избира 
най-подходящата програма на изпиране в 
зависимост от вида тъкан.

Тази интуитивна технология ви гарантира 
винаги оптимална ефективност, както и 
оптимизация на времето, енергията и 
водата.

Функцията FreshCare+ внимателно масажира прането на редовни интервали с няколко бавни двупосочни 
завъртания, редуващи се със струи пара от дъното. Това кара въздуха да циркулира вътре във влакната, за да 
попречи на появата на лоши миризми и да запази подходящата влажност на дрехите.

Системата FreshCare+ запазва дрехите свежи и след края на програмата. FreshCare+ предотвратява 
разпространението на основните източници на миризми, дори когато прането бъде оставено в 
барабана за няколко часа. Когато нямате време да извадите дрехите или смятате да бъдете навън, 
тази система е идеалното решение, с което прането ви

FreshCare+ може да се избира* при задаване на параметрите за пране или по време на цикъла на изпиране и 
може да се спира по всяко време.

*Не е съвместимо с програмите, предназначени 
за деликатни дрехи и завивки

Благодарение на новата система Soft Move, барабанът 
извършва специален набор от специфични движения, 
които могат да се приспособят към всеки вид тъкан.

Различните движения на барабана за всяка фаза от 
цикъла на прането, от първоначалното поемане на 
вода до финалната центрофуга, осигуряват 
безупречни резултати и перфектни грижи за 
дрехите и техните цветове и форми.

Благодарение на действието на 
усъвършенствания мотор, системата SoftMove 
задава до 6 специални движения на барабана 
и продължителността на всяка от фазите на 
програмата, като осигурява грижи за тъканите 
и най-висока ефективност на изпирането.

Може да изберете измежду 14 различни 
програми, всичките, перфектно разработени да 
отговарят на вашите нужди: от най-устойчивите 
дрехи като дънки и памук до по-деликатни 
тъкани като вълна и коприна.

Усъвършенствайте 
начина, по който перете

Перфектно изпиране само при 15°C, вместо 40°C*
Перфектната програма, която запазва тъканите и цвета на вашите дрехи. Постигате същата ефективност като при 
програма на 40°C. Благодарение на системата SoftMove и специалните движения на барабана, дрехите се движат 
по-свободно в барабана, за да абсорбират перилния препарат по-добре. В резултат се получава по-ефективно 
пране дори и при най-ниски температури.

Адаптира силата на почистването според вашите нужди
Опцията Clean+ ви позволява да персонализирате програмата на пране в зависимост от нивото на замърсяване и 
всекидневните потребности. Можете да изберете измежду 3 нива на замърсяване, за да постигнете перфектни 
резултати на изпиране: Интензивно, Всекидневно, Бързо.

Усъвършенстван мотор за дълготрайна ефективност
В сърцето на машината е монтиран издръжлив, много тих и усъвършенстван мотор, който осигурява дълъг живот 
на вашата пералня. Моторът SenseInverter е с висока енергийна ефективност и с до 30% по-нисък разход в 
сравнение с енергиен клас A+++.

Интуитивен дизайн
Новата гама FreshCare+ осигурява интуитивен и лесен за използване интерфейс, който опростява взаимодействието с уреда и 
осигурява приятно и лесно изпиране на вашите дрехи. Широкият люк заедно с вградена ергономична дръжка улесняват 
всекидневната употреба.

* В сравнение със смесена програма (40°C/59') при половин зареждане.
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Перфектната програма, която запазва тъканите и цвета на вашите дрехи. Постигате същата ефективност като при 
програма на 40°C. Благодарение на системата SoftMove и специалните движения на барабана, дрехите се движат 
по-свободно в барабана, за да абсорбират перилния препарат по-добре. В резултат се получава по-ефективно 
пране дори и при най-ниски температури.

Адаптира силата на почистването според вашите нужди
Опцията Clean+ ви позволява да персонализирате програмата на пране в зависимост от нивото на замърсяване и 
всекидневните потребности. Можете да изберете измежду 3 нива на замърсяване, за да постигнете перфектни 
резултати на изпиране: Интензивно, Всекидневно, Бързо.

Усъвършенстван мотор за дълготрайна ефективност
В сърцето на машината е монтиран издръжлив, много тих и усъвършенстван мотор, който осигурява дълъг живот 
на вашата пералня. Моторът SenseInverter е с висока енергийна ефективност и с до 30% по-нисък разход в 
сравнение с енергиен клас A+++.

Интуитивен дизайн
Новата гама FreshCare+ осигурява интуитивен и лесен за използване интерфейс, който опростява взаимодействието с уреда и 
осигурява приятно и лесно изпиране на вашите дрехи. Широкият люк заедно с вградена ергономична дръжка улесняват 
всекидневната употреба.

* В сравнение със смесена програма (40°C/59') при половин зареждане.

Представяме ви 



Запазва свежестта на дрехите ви 
до 6 часа след края на програмата

 

Представяме ви FreshCare+

 
 

запазва дрехите ви свежи 
след края на програмата*

FreshCare+

Свежестта на дрехите заема челна позиция в класацията на потребностите на клиентите. Поради тази 
причина повечето от нас пускат пералнята, когато са си у дома и могат да контролират целия процес на 
изпиране. По този начин се опитваме да предотвратим образуването на гънки и лоши миризми, които се 
появяват, ако прането не бъде извадено от пералнята след края на програмата.

Whirlpool проектира иновативна гама от перални машини, които ще доведат до революция в изживяването за 
потребителите, като им спестят необходимостта да вадят прането незабавно след края на програмата и ще им 
позволят да се наслаждават на живота, докато пералнята се грижи за дрехите им.

*Благодарение на деликатното действие на парата в комбинация с плавните движения на барабана, които преобръщат дрехите, технологията FreshCare+ ограничава образуването на неприятни 
миризми в пералнята, като запазва дрехите меки и свежи до 6 часа след края на програмата. Не важи за програми, предназначени за деликатни дрехи и завивки.

Енергиен 
клас Об./мин. Капацитет Мотор Размер 

ВхШхД FreshCare+ SoftMove Colour15° Технология 
6th Sense Clean+ Energy 

Saving

FWD 91496WS EU А+++-30% 1400 9 кг инверторен 85x60x63 см

FWG 91484W EU А+++-10% 1400 9 кг инверторен 85x60x63 см

FWG 81496WS EU

FWG 81296WS EU

А+++-30%

1400

1200

8 кг инверторен 85x60x63 см

FWG 81284W EU

FWG 71484W EU

А+++-10%

1200

1400

8 кг

7 кг

инверторен

85x60x63 см

85x60x58 см

FWF 71483W EU

FWF 71253W EU

А+++

1400

1200

7 кг

инверторен

универсален

85x60x58 см

FWL 71252W EU

FWL 61452W EU

FWL 61252W EU

А++

1200

1400

1200

7 кг

6 кг

6 кг

универсален 85x60x58 см

FreshCare+ стандартни модели



Запазва свежестта на дрехите ви 
до 6 часа след края на програмата

 

Представяме ви FreshCare+

 
 

запазва дрехите ви свежи 
след края на програмата*

FreshCare+

Свежестта на дрехите заема челна позиция в класацията на потребностите на клиентите. Поради тази 
причина повечето от нас пускат пералнята, когато са си у дома и могат да контролират целия процес на 
изпиране. По този начин се опитваме да предотвратим образуването на гънки и лоши миризми, които се 
появяват, ако прането не бъде извадено от пералнята след края на програмата.

Whirlpool проектира иновативна гама от перални машини, които ще доведат до революция в изживяването за 
потребителите, като им спестят необходимостта да вадят прането незабавно след края на програмата и ще им 
позволят да се наслаждават на живота, докато пералнята се грижи за дрехите им.

*Благодарение на деликатното действие на парата в комбинация с плавните движения на барабана, които преобръщат дрехите, технологията FreshCare+ ограничава образуването на неприятни 
миризми в пералнята, като запазва дрехите меки и свежи до 6 часа след края на програмата. Не важи за програми, предназначени за деликатни дрехи и завивки.

Енергиен 
клас Об./мин. Капацитет Мотор Размер

ВхШхД FreshCare+ SoftMove Colour15° Технология 
6th Sense Clean+

FWSD 81283WS EU А+++ 1200 8 кг инверторен 84x60x44 см

FWSG 71283W EU А+++ 1200 7 кг инверторен 84x60x44 см

FWSF 61253W EU А+++ 1200 6 кг универсален 85x60x43 см

FWSF 61053W EU А+++ 1000 6 кг универсален 85x60x43 см

FreshCare+ Slim модели


