
O novo sistema FreshCare+  massaja a 
roupa suavemente, com movimentos 

bidirecionais lentos, alternados com jatos 
de vapor regulares. Isto possibilita a 

circulação do ar dentro das fibras para 
manter as roupas frescas e evitar maus 

odores. Graças aos movimentos do 
tambor, evita a fixação de rugas nos 
tecidos até 6 horas após o ciclo de 

secagem terminar.
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FRESHCARE+
MÁQ. LAVAR&SECAR

INTRODUZIMOS
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MARKETING 
STORY 

MANTENHA A SUA ROUPA FRESCA APÓS O FIM DO CICLO

INTUIÇÃO E 
SIMPLICIDADE DE USO PERFORMANCE AVANÇADA DESIGN DE PONTA

O 6º SENTIDO detecta o tipo e tamanho da carga e faz 
um tratamento personalizado da roupa até a retirar da 
máquina, sem perda de energia, água e tempo.

Através de sensores e algoritmos, o tamanho da carga é 
detectado (para a lavagem e a secagem) e os 
parâmetros do ciclo são otimizados para garantir 
resultados excelentes, minimizando os recursos 
utilizados.

Graças à ação do vapor e movimentação do tambor, o 
FreshCare+ inibe a proliferação das principais fontes de 
mau odor até 6h após o fim do ciclo. A movimentação 
especial previne a formação de rugas na roupa até 6h 
após o fim do ciclo de secagem.

6º SENTIDO & FRESHCARE+ Secagem

Maior 
abertura de 
porta no 
segmento

Porta 
ampla

Fácil de 
carregar e 
descarregar

Cores15°

A máquina 
poderia saltar 
da lavagem 
para a 
secagem, 
para cada 
programa de 
lavagem

Mudar a opção, 
para uma 
flexibilidade 
máxima

Programa 
personalizado, 
oferecendo 
uma 
performance a 
15º, como se 
fosse a 40º

Mantém as 
cores fortes 
durante mais 
tempo

Linguagem e design 
coerentes

Puxador da porta 
integrado e 
ergonómico.
Display grande e 
multifuncional

Design para 
ergonomia

SoftMove

Todos os 
tipos de 
tecido podem 
ser lavados, 
desde os 
mais 
delicados aos 
mais 
resistentes

Movimentação 
adaptada do 
tambor, para 
qualquer tecido
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FRESHCARE+
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A roupa permanece fresca na máquina 
até 6h após o fim do ciclo

BENEFÍCIO

A combinação entre o vapor delicado e os 
movimentos do tambor cuidam da sua 
roupa no interior da máquina (*)

COMO FUNCIONA

MANTENHA A SUA ROUPA FRESCA 
APÓS O FIM DO CICLO

(*) O tratamento FreshCare+ inibe a proliferação da fonte principal de maus odores 
(dentro da máquina de lavar & secar roupa) até 6h após a lavagem terminar e graças 
aos movimentos do tambor, evita a fixação de rugas nos tecidos até 6h após o ciclo de 
secagem terminar. Não é compatível com programas concebidos para roupas 
delicadas e edredões.

FreshCare+ é uma tecnologia pendente de patente



BENEFÍCIOS 
LINE UP
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Cores15°
Mantém as cores 

fortes durante mais 
tempo.

Lavagem perfeita a 
15° como se fosse 

40°

SoftMove
Movimentação 

adaptada do 
tambor, para 

qualquer tecido

FreshCare+
Inibe a proliferação 

de maus odores 
(após a lavagem) e 

reduz os vincos 
(após secagem)

Sense Inverter
Motor de longa 

duração e 
poupança de 

energia

Energy Saving
até A-10%

6TH SENSE
Adapta os recursos 

de acordo com o 
tamanho e tipo da 

carga. 



Máq. de lavar e secar roupa

FWDD1071681WS EU

869991550280 – FWDD1071681WS EU

• Motor Sense Inverter

• Cap. Lavagem/Secagem: 10kg/7kg

• Centrif. Variável 1600 rpm

• Classe energética A -10%

• Tambor de 71 litros

• Display LCD

• Tecnologia 6º SENTIDO (sensores de regulação de água, tempo e energia)

• Tecnologia SoftMove (movimentação adaptada ao tipo de tecido)

• Tecnologia SteamCare (roupa fresca devido ao poder natural do vapor)

• Programas especiais: Lava e Seca 45', Lava e Seca 90', Desporto, 
Edredões, Lã Woolmark Apparel Care Green

• Opção Cores15°

• Início Diferido

EAN 8003437232725
MEDIDAS 850 x 595 x 605 mm (AxLxP)


