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6KG
Model : SI-622

7KG

ظرفیت : ٧ کیلوگرم

1400rpm : دور موتور 

(Add Garment)  قابلیت افزودن لباس در حین شستشو

(HoneyComb)  دارای درام کریستالی جهت مراقبت از الیاف لباس

(Drum Clean) دارای برنامه شستشو خودکار درام

LED مجهز به پنل

مجهز به ۱۶ برنامه شروع شستشو

مجهز به سیستم کنترل هوشمند دمای آب

BLDC (Inverter) مجهز به موتور

Silver White

Model : SI-E722

ظرفیت : ۶ کیلوگرم

1000rpm  : دور موتور 

(Add Garment)  قابلیت افزودن لباس در حین شستشو

(HoneyComb)  دارای درام کریستالی جهت مراقبت از الیاف لباس

(Drum Clean) دارای برنامه شستشو خودکار درام

LED مجهز به پنل

مجهز به ۱۶ برنامه شروع شستشو

مجهز به سیستم کنترل هوشمند دمای آب

 Universal  مجهز به موتور

Silver White

1000rpm



ظرفیت : ٨ کیلوگرم

1400rpm  : دور موتور 

(Add Garment)  قابلیت افزودن لباس در حین شستشو

(HoneyComb)  دارای درام کریستالی جهت مراقبت از الیاف لباس

(Drum Clean) دارای برنامه شستشو خودکار درام

LED مجهز به پنل

مجهز به ۱۶ برنامه شروع شستشو

مجهز به سیستم کنترل هوشمند دمای آب

BLDC (Inverter) مجهز به موتور

Silver White

ظرفیت : ٨ کیلوگرم

1400rpm  : دور موتور 

(Add Garment)  قابلیت افزودن لباس در حین شستشو

(HoneyComb)  دارای درام کریستالی جهت مراقبت از الیاف لباس

(Drum Clean) دارای برنامه شستشو خودکار درام

LED مجهز به پنل

مجهز به ۱۶ برنامه شروع شستشو

مجهز به سیستم کنترل هوشمند دمای آب

BLDC (Inverter) مجهز به موتور

Silver White

Model : SI-E822

Model : SI-K822

8KG

8KG



10KG
Model : SI-K1022

ظرفیت : ١٠ کیلوگرم

1400rpm  : دور موتور 

(Add Garment)  قابلیت افزودن لباس در حین شستشو

(HoneyComb)  دارای درام کریستالی جهت مراقبت از الیاف لباس

(Drum Clean) دارای برنامه شستشو خودکار درام

LED مجهز به پنل

مجهز به ۱۶ برنامه شروع شستشو

مجهز به سیستم کنترل هوشمند دمای آب

BLDC (Inverter) مجهز به موتور

Silver White



TECHNICHAL SPECIFICATION 

مدل
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سفید/نقره ایسفید/نقره ایسفید/نقره ای

A+++A+++A+++

١٠٠٠rpm۱۴۰۰rpm۱۴۰۰rpm
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استیل ضدزنگاستیل ضدزنگاستیل ضدزنگ
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SI-622S SI-622W

ظرفیت

نوع موتور

رنگ

نمودار مصرف انرژی

حداکثر سرعت خشک کن

زاویه باز شدن درب 

جنس درام

نوع نمایشگر

نمایش زمان باقی مانده شستشو

سیستم کنترل کف

سیستم کنترل سرریز آب

سیستم خودکار جلوگیری داغ کردن موتور

تعداد برنامه شستشو

برنامه خودکار شستشو درام

قابلیت افزودن لباس در زمان شستشو

ابعاد دستگاه

ابعاد بسته بندی

وزن ناخالص/خالص

SI-E722S SI-E722WSI-E822S SI-E822W

سفید/نقره ای

A+++

۱۴۰۰rpm
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استیل ضدزنگ

LED
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SI-K822S SI-K822W

سفید/نقره ای

A+++

۱۴۰۰rpm
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استیل ضدزنگ

LED
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SI-K1022S SI-K1022W



DishWasher


