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ÇAMAŞIR MAKiNELERi
Daha fazla çamaşır, daha az zaman,

daha çok tasarruf!
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A+++ -%30 Sınıfı
A+++ sınıfından %30 daha tasarruflu.

A+++ -%20 Sınıfı
A+++ sınıfından %20 daha tasarruflu.

ÖZELLiKLER

SilentPlus
Daha sessiz, daha uzun ömürlü,
daha tasarruflu ve üstelik 10 yıl garantili 
motor.

E-doz
Fazla deterjan kullanan, çok sık çamaşır yıkayan 
kullanıcılar düşünülerek tasarlanan “E-doz” programı, 
tasarruf etmenizi sağlayan bir özelliktir. Çamaşırlarınızın 
türünü, miktarını ve kirlilik oranını algılayarak 
kullanılacak su ve deterjan miktarını hesaplayan “E-doz” 
programı hem hijyen hem de tasarruf sağlar. 

EkstraEkle
Makinenizi çalıştırdıktan sonra başlat/beklet 
tuşunu kullanarak unuttuğunuz çamaşırları 
ekleyebilirsiniz.

JetPlus+
Kullanıcılar çok meşgul veya acelesi olduğunda 
sadece JetPlus+ opsiyonunu etkinleştirerek, seçilen 
programın yıkama süresinde otomatik olarak 
%66’ya varan zaman tasarrufu sağlar.

Kırışık Azaltma
Narin çamaşırların yıkanması esnasında sıkma 
değeri düşürülerek çamaşırın daha az kırışması 
sağlanır.

Aktif Su
Makinenizin sadece gerektiği kadar su 
tüketmesini sağlayan ve su kullanımını
belirleyen özellik.

-%30

ÇAMAŞIR MAKiNELERi

UltraFresh
Giysilerinizi suya ihtiyaç duymadan havalandıran 
özellik.

Leke Uzmanı
İnatçı lekelerle başı dertte kullanıcılara uygun 
olan bu özellik, hayatınızı kolaylaştıracak. 
Kıyafetlerinizi yıpratmadan temizleyen
“leke uzmanı” programı kan, ter, çay ve yağ gibi 
zor çıkan lekeleri zahmetsizce yok eder.

Ekspres 15’/30’
Az miktarda çamaşırı en hassas şekilde sadece 
15 ya da 30 dakikada yıkayan özel yıkama 
programlarıdır.

HijyenEkstra
Sabit ısı ve ekstra durulama ile derinlemesine 
temizlik sağlar.

A+++ Sınıfı
A sınıfından %33 daha tasarruflu.

HijyenEkstra

EkoPlus
Çamaşırların yıkanması konusunda acelesi 
olmayan, aynı zamanda enerjiden tasarruf 
etmek isteyen kullanıcılara uygun olan EkoPlus, 
%50 oranında enerji tasarrufu ve çamaşırların 
mükemmel bir şekilde temizlenmesini sağlar.

Köpük Tarama Sistemi
Çamaşırın üzerinde deterjan kalıp kalmadığını 
tespit eder ve köpüğü giderir.

AktifPlus
Mont ve benzeri su geçirmeyen dışarı giysilerini 
en ideal şekilde yıkar.

-%20A+ Sınıfı
A sınıfından %13 daha tasarruflu.

UltraFresh
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PROFiLO ULTRAFRESH ÇAMAŞIR MAKiNESi;
KIYAFETLERi HAVALANDIRIR,
iSTENMEYEN KOKULAR GERiDE KALIR!

Oksijeni bol, ferah çamaşırlar...

Daha az enerjiyle daha güçlü yıkama...

Siz doldurun, o yıkasın.

Kokuları yok eder, ses çıkarmaz!

UltraFresh, su içerisindeki oksijeni aktifleyerek ozona çevirir. Ozon hem hijyen sağlar hem de koku moleküllerini yok eder. Böylece 
giysileriniz, havalandırma etkisi yaratılarak üzerine sinen kokulardan su ve deterjana gerek kalmadan arındırılır. 

UltraFresh çamaşır makinesi deterjan tüketimini azaltır, bununla birlikte enerji tasarrufu ile ev ekonomisine de katkı sağlar!
A+++ -%30 enerji sınıfı özelliği sayesinde en mükemmel yıkamayı gerçekleştirirken enerjiden tasarruf eder.

Yorgan ve perde yıkama programı sayesinde büyük miktardaki çamaşırları bile yıkamak artık çok kolay!

10 yıl garantili, dayanıklı SilentPlus motor daha sessiz, daha uzun ömürlü, daha tasarruflu... Kokuları sessizce yok eder, evde kimseyi 
rahatsız etmez.
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Çamaşır Makinesi

CM0805KTR
• Karışık, yünlü, hassas yıkama programları
• LED’li program akış göstergesi
• Ön yıkama, kırışıklık azaltma fonksiyonları

Comfort 5 Serisi

ÇAMAŞIR MAKiNELERi
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

CM0805KTR A+, 5,5 kg, Beyaz 1.804 1.522 275 1.650 178 2.136 

CM1003LTR A+++, 6 kg 2.102 1.773 320 1.920 183 2.196 

CM103K0TR A+++, 7 kg 2.404 2.028 366 2.196 213 2.556 

CMG101ETR A+++ -%30, 8 kg 2.700 2.277 411 2.466 230 2.760 

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ÇAMAŞIR MAKiNELERi

Çamaşır Makinesi Çamaşır Makinesi

CM103K0TR CMG101ETR
Programlar: Koyu renkliler/kot, gömlek, HijyenEkstra, 
AktifPlus, spor giysileri, ekspres 30’/15’, karışık, hassas/ipek, 
EkstraEkle

• Programlar: Pamuklular, sentetikler, hassas/ipek,  yünlüler, hızlı/  
 karışık, koyu renkliler/kot, durulama, sıkma/boşaltma, yorgan, gömlek,  
 perde, AktifPlus, süper 60’, ekspres 15’/30’, HijyenEkstra
• Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri, kalan süre  erteleme, JetPlus+,  
 EkoPlus, kırışıklık önleme, ön yıkama, EkstraEkle
• Titreşim önleyici yan duvarlar, 10 yıl garantili SilentPlus motor, enerji  
 tüketim göstergesi

Süper 7 Serisi Premium 8 Serisi

Çamaşır Makinesi
Smart 6 Serisi

CM1003LTR
• Programlar: Koyu renkliler/kot, karışık, gömlek, spor giysileri,  
 ekspres 30’/15’, HijyenEkstra, hassas/ipek
• Bağımsız ısı ve devir seçimi 
• Başlama zamanını erteleme

YORGAN
YIKAMA

ÖZELLiĞi
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ÇAMAŞIR MAKiNELERi
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

CMK1000TR A+++ -%20, 8 kg 2.736 2.297 414 2.484 233 2.796 

CMK100STR A+++ -%20, 8 kg 2.777 2.342 422 2.532 237 2.844 

CMG100DTR A+++ -%30, 9 kg 2.943 2.482 448 2.688 255 3.060 

CMG120DTR A+++ -%30, 9 kg 3.039 2.563 462 2.772 259 3.108 

CMG140DTR A+++ -%30, 9 kg 3.101 2.616 472 2.832 264 3.168 

ÇAMAŞIR MAKiNELERi

YORGAN
YIKAMA

ÖZELLiĞi

YORGAN
YIKAMA

ÖZELLiĞi

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

Çamaşır Makinesi Çamaşır Makinesi
Süper 8 Serisi Premium 8 Serisi

CMK1000TR CMK100STR
• Programlar: HijyenEkstra, gömlek/bluz, kot/koyu renkliler, tambur   
 temizleme, yorgan, hassas/ ipek, gömlek/bluz, süper-kısa 15’/30’,   
 süper 60’ durulama/sıkma/boşaltma,  pamuklu, pamuklu eko,   
 sentetikler, yünlüler, mix, perde 
• Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri, kalan süre, Speed-Eko perfect,  
 ilave durulama, ön yıkama,  başlat/beklet, çocuk kilidi 
• 10 yıl garantili Eco Silence Drive motor, titreşim önleyici yan duvarlar,  
 büyük dijital dokunmatik ekran

YORGAN
YIKAMA

ÖZELLiĞi

Çamaşır Makinesi

CMG100DTR

Premium 9 Serisi

• Programlar: HijyenEkstra, ekspres 30’/15’,  
 süper 60’, AktifPlus, perde, gömlek, yorgan,  
 hassas/ ipek, koyu renkliler/kot, EkstraEkle
• Opsiyonlar: Isı ayarı, sıkma devri, kalan süre,  
 JetPlus+, EkoPlus, kırışıklık azaltma, ön  
 yıkama
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• 10 yıl garantili SilentPlus motor, enerji
 tüketim göstergesi

Çamaşır Makinesi
Premium 9 Serisi

CMG120DTR
• Programlar: HijyenEkstra, ekspres 30’/15’,
 süper 60’, AktifPlus, perde, gömlek, yorgan,  
 hassas/ ipek, koyu renkliler/kot, EkstraEkle
• Opsiyonlar: Isı ayarı, sıkma devri, kalan süre,  
 JetPlus+, EkoPlus, kırışıklık azaltma,
 ön yıkama
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• 10 yıl garantili SilentPlus motor, 
 enerji tüketim göstergesi

YORGAN
YIKAMA

ÖZELLiĞi

Çamaşır Makinesi
Premium 9 Serisi

CMG140DTR
• Programlar: HijyenEkstra, ekspres 30’/15’,  
 süper 60’, AktifPlus, perde, gömlek, yorgan,  
 hassas/ipek, koyu renkliler/kot, EkstraEkle
• Opsiyonlar: Isı ayarı, sıkma devri, kalan  
 süre, JetPlus+, EkoPlus, kırışıklık azaltma,
 ön yıkama
• Titreşim önleyici yan duvarlar
• 10 yıl garantili SilentPlus motor, enerji  
 tüketim göstergesi

YORGAN
YIKAMA

ÖZELLiĞi

• Programlar: HijyenEkstra, gömlek/bluz, kot/koyu renkliler, tambur   
 temizleme, yorgan, hassas/ipek, gömlek/bluz, süper-kısa 15’/30’, 
 süper 60’, durulama/sıkma/boşaltma, pamuklu, pamuklu eko,   
 sentetikler, yünlüler, mix, perde 
• Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri, kalan süre, Speed-Eko perfect,  
 ilave durulama, ön yıkama, başlat/beklet, çocuk kilidi
• 10 yıl garantili Eco Silence Drive motor, titreşim önleyici yan duvarlar,
 büyük dijital dokunmatik ekran
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Çamaşır MakinesiÇamaşır Makinesi

CMG14XDTRCMH140DTR

• Programlar: Otomatik 40’, perde, HijyenEkstra,  
 yorgan, gömlek, ekspres 30’/15’, tambur  
 temizleme, hassas/ipek, karışık, EkstraEkle, 
 koyu renkliler/kot
• Opsiyonlar: Isı ayarı, sıkma devri, kalan süre  
 erteleme, JetPlus+, EkoPlus, ekstra durulama,
 ön yıkama, kırışık azaltma
• Dijital LED ekran
• Titreşim önleyici yan duvarlar

• Programlar: Pamuklu, pamuklu eko, sentetikler, hassas/ 
 ipek, yünlüler, hızlı/karışık, ekspres 15'/30', durulama/ 
 sıkma/boşaltma, kot/koyu renkliler, yorgan, spor  
 giysileri, HijyenEkstra, tambur temizleme, hijyen düşük  
 sıcaklık, UltraFresh
• Opsiyonlar: UltraFresh, zaman geciktirme, sıcaklık  
 ayarı, sıkma devri, kalan süre, Speed-Eko perfect, ilave  
 durulama, ön yıkama, başlat/beklet, suda bekletme,  
 kırışık azaltma, çocuk kilidi
• 10 yıl garantili Eco Silence Drive motor, titreşim önleyici 
 yan duvarlar, büyük dijital dokunmatik ekran

Premium 9 SerisiPremium 9 Serisi

Çamaşır Makinesi Çamaşır Makinesi
Premium 9 Serisi Premium 9 Serisi

 
 

 
 

CMG12SDTR CMS140DTR
• Programlar: Pamuklular, sentetikler, hassas/ 
 ipek, yünlüler, hızlı/karışık, koyu renkliler/ 
 kot, durulama, sıkma/boşaltma, yorgan,  
 gömlek, perde, AktifPlus, süper 60’, ekspres  
 15’/30’, HijyenEkstra
• Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri,   
 kalan süre erteleme, JetPlus+, EkoPlus,  
 kırışıklık önleme, ön yıkama, EkstraEkle
• Titreşim önleyici yan duvarlar, 10 yıl garantili  
 SilentPlus motor, enerji tüketim göstergesi

• Programlar: Perde, HijyenEkstra, yorgan,  
 gömlek, ekspres 30’/15’, tambur temizleme,  
 hassas/ipek, hızlı/karışık, koyu renkliler/kot,  
 EkstraEkle
• Opsiyonlar: Leke çıkarma (kan, ter, çay, yağ),
 ısı ayarı, sıkma devri, kalan süre erteleme,  
 JetPlus+, EkoPlus, ekstra durulama, ön yıkama,  
 kırışık azaltma  
• Dokunmatik LED ekran, otomatik program
• Titreşim önleyici yan duvarlar

ÇAMAŞIR MAKiNELERi
Peşin Fiyat
Bonus'a özel

 peşin f iyatına 9 taksit
1+5 Taksit

Bonus'a özel 12 taksit 1+11 Taksit

Peşinat
+5 Taksit

Toplam
Fiyat

Peşinat
+11 Taksit

Toplam
Fiyat

CMG12SDTR A+++ -%30, 9 kg 3.146 2.654 479 2.874 268 3.216 
CMS140DTR A+++ -%30, 9 kg 3.190 2.691 485 2.910 272 3.264 
CMI140DTR A+++ -%30, 9 kg 3.517 2.966 535 3.210 300 3.600 
CMG12XDTR A+++ -%30, 9 kg 3.626 3.058 552 3.312 309 3.708 
CMH140DTR A+++ -%30, 9 kg 3.686 3.109 561 3.366 314 3.768 
CMG14XDTR A+++ -%30, 9 kg 3.782 3.189 575 3.450 323 3.876 

YORGAN
YIKAMA

ÖZELLiĞi

Çamaşır Makinesi
Premium 9 Serisi

 
 

CMI140DTR
• Programlar: Otomatik 40’, perde, HijyenEkstra, 
 yorgan, gömlek, ekspres 30’/15’, tambur  
 temizleme, hassas/ipek, hızlı/ karışık, koyu  
 renkliler/kot, EkstraEkle
• Opsiyonlar: E-doz, ısı ayarı, sıkma devri, kalan  
 süre erteleme, JetPlus+, EkoPlus, ekstra  
 durulama, ön yıkama, kırışık azaltma
• Dokunmatik LED ekran, otomatik program
• Titreşim önleyici yan duvarlar

Leke uzmanı

Çamaşır Makinesi

CMG12XDTR

• Programlar: Otomatik 40’, perde, HijyenEkstra,  
 yorgan, gömlek, ekspres 30’/15’, tambur  
 temizleme, hassas/ipek, karışık, EkstraEkle, 
 koyu renkliler/kot
• Opsiyonlar: Isı ayarı, sıkma devri, kalan süre  
 erteleme, JetPlus+, EkoPlus, ekstra durulama,
 ön yıkama, kırışık azaltma
• Dijital LED ekran
• Titreşim önleyici yan duvarlar

Premium 9 Serisi

E-doz

UltraFresh

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ÇAMAŞIR MAKiNELERi


