PREDSTAVITEV

Electroluxov govoreči
pralni stroj
..Pralni stroj kot ga še ni bilo..
Podjetje Electrolux je na evropskem trgu predstavilo prvi govoreči
pralni stroj na svetu, ki uporabnika vodi skozi postopek izbire pralnega programa in mu svetuje, katerega izbrati, da bo učinek pranja
najboljši. Pralni stroj govori osem jezikov - tudi slovensko.
Novi govoreči pralni stroj so v Electroluxu poimenovali Communication,
saj se z uporabnikom glasovno sporazumeva. Pomaga mu pri izbiri
programa, ga obvesti, ko je pranje končano, opozori, če je naredil
napako ali kaj pozabil in predlaga naslednji korak.
Communication uporabniku olajša delo, saj ga s pomočjo interaktivnega glasovnega sistema vodi skozi celoten proces pranja. Če
slučajno pozabi zapreti vratca, ga bo stroj na to opozoril: "Prosim,
zaprite vratca." Osrčje novega pralnega stroja je tehnologija Fuzzy
Logic, ki zazna količino perila v stroju, samodejno določi optimalni
pralni program, potreben nivo vode, čas pranja itd.
Tudi vgrajena mehanika je na najvišjem nivoju. Vrhunski Electroluxovi
modeli pralnih strojev so opremljeni tudi z invertnim motorjem. V
primerjavi s tradicionalnimi električnimi motorji invertni motor nima
ščetk, zato prihaja do manjšega mehanskega trenja. To pomeni,

da ima daljšo življenjsko dobo, je tišji in zelo učinkovit. Zahvaljujoč
temu motorju so lahko razvili edinstven pralni program, Xpress 60.
Xpress 60 uporabniku omogoča, da v samo 45 minutah opere
perilo pri 60° Celzija z učinkom pranja razreda A.
O konceptu govorečega pralnega stroja so v Electroluxu začeli razmišljati, ko so potrošniki v fokusnih skupinah izrazili željo, da bi imeli
aparate, ki bi se z njimi pogovarjali in jim svetovali pri izbiri programov.
Novi govoreči pralni stroj iz Electroluxa se lahko sporazumeva kar v
osmih jezikih, poleg poljščine, češčine, madžarščine, slovaščine,
hrvaščine, romunščine in angleščine "govori" tudi slovensko.
Pralni stroj Electrolux Communication je pri nas že na voljo, kupite
ga lahko v bolje založenih tehničnih trgovinah, zanj pa je treba odšteti 234.000 slovenskih tolarjev.
(P.R.)

Več informacij na: www.electrolux.si
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