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Wiosenne porządki – odśwież swoje ubrania z suszarką Haier
Suszarka do ubrań i-Pro 7 HD90-A2979 marki Haier to niezwykle
innowacyjne urządzenie, zaprojektowane tak, aby umożliwić
użytkownikom osiągnięcie jak najlepszych rezultatów we
własnym domu. Dzięki kompletnemu zestawowi funkcji i 14
programom suszenia, profesjonalnie pielęgnuje nasze ubrania.
Prawdziwym hitem urządzenia jest funkcja i-Refresh, dzięki
której bez odwiedzania pralni chemicznej, szybko i skutecznie
uporasz się z wiosennym odświeżaniem swojej szafy.
Dodatkowo urządzenie jest niezwykle ciche i oszczędne.

Profesjonalna pielęgnacja ubrań w twoim domu
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Wiosna to czas porządków nie tylko w twoim domu, ale również w szafie. Zmiana sezonu wymaga zmiany garderoby i nasze
sukienki, marynarki czy spódnice będą zapewne wymagać odświeżenia. Dzięki suszarce do ubrań i-Pro 7 HD90-A2979 marki
Haier nie musimy już korzystać z pralni chemicznej. Możemy zrobić to w domu, łatwo i skutecznie. Oczyszczanie i odświeżanie
naszych ubrań gwarantuje zastosowana w urządzeniu innowacyjna funkcja i Refresh. Natomiast technologia mikropary usuwa
niechciane zapachy oraz ogranicza ilość zagnieceń. Co ważne, wszystko to bez użycia wody i detergentów.

Suszarka Haier została wyposażona w 14 programów, które w łatwy sposób poradzą sobie z wysuszeniem wszystkich rodzajów
tkanin, od grubych syntetyków, pościeli i bawełny, po te najbardziej delikatne, jak wełna czy kaszmir. O bezpieczeństwo
naszych tkanin dba bęben suszarki, wyposażony w specjalne wypustki w kształcie „poduszeczek”, które powodują delikatne
prześlizgiwanie się tkaniny po powierzchni bębna. Dzięki temu tkanina nigdy się nie zaczepi, co mogłoby doprowadzić do jej
uszkodzenia.

Niskie rachunki za prąd z klasą A++

Zastosowana w urządzeniu technologia pompy ciepła zapewnia utrzymanie ciepła wewnątrz bębna suszarki, co gwarantuje
wysoką efektywność energetyczną. Rozwiązanie to nie tylko obniża zużycie energii nawet o 50%, ale także zapewnia o wiele
lepszą pielęgnację prania w porównaniu ze zwykłą suszarką bębnową. Dodatkowo, klasa energetyczna A++ suszarki
gwarantuje niższe rachunki za prąd, dbając jednocześnie o nasze środowisko naturalne.

Niezwykła funkcjonalność oraz wygoda

Suszarka Haier i-Pro 7 HD90-A2979 stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby nawet najbardziej wymagających
użytkowników. Jest wyjątkowo pojemna. Może pomieścić do 10 kg wsadu, co pozwala w wygodny i łatwy sposób wysuszyć
wszystkie nasze uprane ubrania. Duże drzwi urządzenia ułatwiają załadunek i rozładunek, zapewniając wyższy komfort
użytkowania. A dzięki praktycznemu oświetleniu wnętrza bębna możemy już się nie martwić o zagubione skarpetki.
Dodatkowo, suszarka wyposażona jest w czytelny i łatwy w obsłudze wyświetlacz. Urządzenie posiada także funkcję
opóźnienia startu do 24 godzin oraz funkcję My Time, gdzie czas cyklu suszenia możemy ustawić według naszych potrzeb, z
dokładnością do 5 min.

Na uwagę zasługuje także nowy system filtrujący, który zbiera zmechacenia, włókna i sierść w jednym miejscu, co znacznie
ułatwia jego czyszczenie. Warto dodać, iż suszarka do ubrań marki Haier jest wyjątkowo cicha – tylko 67 dB i wyróżnia się
15-letnią gwarancją na kompresor.

O Haier Europe:

Haier Europe jest częścią Haier Smart Home, grupy numer jeden w branży AGD na świecie, która według Fortune Global 500
jest jedną z 500 największych firm na naszym globie. Haier Smart Home od 1993 roku notowana jest na giełdzie w Szanghaju
(SHA: 600690), zatrudnia około 100 000 pracowników i obecna jest na wszystkich 5 kontynentach. Globalna sieć sprzedaży
firmy obejmuje ponad 160 krajów, które w 2019 roku wygenerowały przychód operacyjny w wysokości 25 miliardów euro.
Marka Haier dostarcza nowoczesne i innowacyjne produkty AGD o najwyższej jakości, spełniające zmieniające się potrzeby
współczesnych gospodarstw domowych. W swoim portfolio posiada lodówki (typu combi, multidoor, side by side), piekarniki
do zabudowy, płyty indukcyjne, okapy i chłodziarki do wina, a także pralki, pralko-suszarki i suszarki.

Wizją Haier jest osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie IoT dla inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego.
Haier Smart Home jest pierwszą chińską firmą, która w październiku 2018 roku weszła na rynek akcji D-Share notowanych na
giełdzie China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) we Frankfurcie.

Haier
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