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Introductie 
Voor u liggen de communicatie richtlijnen voor  onze WW5000J Samsung wasmachines. Hierin vindt u uitleg, 
afbeeldingen en belangrijke specificaties van onze nieuwe producten. Deze zijn ontwikkeld om samen met u tot de 
beste online - en offline - marketing, advertentie- en folderuitingen te komen. Met als doel: 
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- Het verhogen van traffic naar uw winkel/webshop  

- Het stimuleren van de verkoop 

- Het creëren van een consistente presentatie en duidelijke positionering van Samsung wasmachines. Dit vergroot de herkenbaarheid 

en het effect van onze media campagnes en maakt het verkoopgesprek in de winkel makkelijker. 

 

Voor vragen en opmerkingen over dit handboek, of content aanvragen, kunt u contact opnemen met uw Samsung 

contactpersoon.  

 



Materialen in het 
communicatiepakket 

• Product visuals 
• Belangrijkste specificaties om te communiceren 
• Iconen  
• Commerciële teksten 
• Logo’s 
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Product visuals 
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WW90J5426FW/EN WW90J5426DW/EN WW90J5426MW/EN 
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Product visuals 
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WW80J5426FW/EN WW80J5426DW/EN WW80J5436MW/EN 
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Product visuals 
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WW70J5426FW/EN WW70J5426DW/EN WW70J5426DA/EN 
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Product visuals 
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WW70J5486MW/EN WW80J5585MW/EN WW70J5525FW/EN 
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Product visuals 
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WW70J5525DA/EN WW70J5525DW/EN WW70J5585MW/EN 
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Belangrijkste specificaties om te communiceren 
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WW5000J Serie:   
WW90J5426, WW80J5426, WW80J5436, 
WW70J5426, WW70J5486 

 

1. EcoBubble 
Was koud, bespaar energie 

2. Digital Inverter Motor 
Stiller, duurzamer en energiezuiniger 

3. Bubble Soak 
Intensieve vlekverwijdering 

4. Zelfreinigende wasmiddellade 
Weg met onhygiënische wasmiddelresten 

5. Drievoudige waterbeveiliging (van toepassing op: WW90J5426, WW80J5426, WW70J5426.) 

(De WW80J5436MW/EN en W70J5486MW/EN  hebben een tweevoudige waterbeveiliging  zonder Aqua Sensor) 

Met de overloopbeveiliging, Aqua Stop én Aqua Sensor is je wasmachine volledig beveiligd. 
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Belangrijkste specificaties om te communiceren 
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WW5000J Serie:   
WW80J5585, WW70J5525, WW70J5585 

  1. EcoBubble 
Was koud, bespaar energie 

2. Bubble Soak 
Intensieve vlekverwijdering 

3. Zelfreinigende wasmiddellade 
Weg met onhygiënische wasmiddelresten 

4. Drievoudige waterbeveiliging (van toepassing op: WW70J5525)   

(De WW80J5585 en WW70J5585 hebben een tweevoudige waterbeveiliging zonder Aqua Sensor) 

Met de overloopbeveiliging, Aqua Stop én Aqua Sensor is je wasmachine volledig beveiligd. 
 
5. Keramisch verwarmingselement (van toepassing op: WW70J5525)  

Zuiniger en duurzamer door de keramische coating. 
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Product specificaties WW5400J 
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Uitgebreid Kort 

WW5000J met Digital Inverter Motor 
WW90J5426, WW80J5426, WW80J5436, WW70J5426, WW70J5486 
 
1. EcoBubble – Was koud, bespaar energie 
2. Digital Inverter Motor – Stiller, duurzamer en energiezuiniger 
3. Bubble Soak – Intensieve vlekverwijdering 
4. Zelfreinigende wasmiddellade – Weg met onhygiënische wasmiddelresten 
5. Drievoudige waterbeveiliging – Met de overloopbeveiliging, Aqua Stop én Aqua 

Sensor is je wasmachine volledig beveiligd  
          (van toepassing op: WW90J5426, WW80J5426, WW70J5426) 
          (De WW80J5585 en WW70J5585 hebben een tweevoudige waterbeveiliging zonder Aqua  
         Sensor) 
6. Keramisch verwarmingselement – zuiniger en duurzamer door de keramische 

coating (van toepassing op: WW90J5426, WW80J5426, WW70J5426) 
7. Weegsensor – Waterverbruik en wasprogramma specifiek afgestemd op jouw was 
8. Diamond Drum trommel – Zacht voor je was 
9. Crystal Gloss Design Blue/White & Basic White (WW80J5436, WW70J5486)  
10. 1400 toeren  

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In folderuitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste in 
ieder geval weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.  

WW5000J met Digital Inverter Motor 
WW90J5426, WW80J5426, WW80J5436, WW70J5426, WW70J5486 

 
1. EcoBubble  
2. Digital Inverter Motor  
3. Bubble Soak 
4. Zelfreinigende wasmiddellade 
5. Drievoudige waterbeveiliging  
          (van toepassing op: WW90J5426, WW80J5426, WW70J5426) 
          (De WW80J5585 en WW70J5585 hebben een tweevoudige   
          waterbeveiliging zonder Aqua Sensor) 
6. Keramisch verwarmingselement (van toepassing op: 

WW90J5426, WW80J5426, WW70J5426) 
7. Diamond Drum trommel 
8. Weegsensor 
9. Crystal Gloss Design Blue/White & Basic White 
10. 1400 toeren  
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Product specificaties WW5500J 
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WW5000J zonder Digital Inverter Motor 
WW80J5585, WW70J5525, WW70J5585 
 
1. EcoBubble – Was koud, bespaar energie 
2. Bubble Soak – Intensieve vlekverwijdering 
3. Zelfreinigende wasmiddellade – Weg met onhygiënische wasmiddelresten 
4. Drievoudige waterbeveiliging – Met de overloopbeveiliging, Aqua Stop én Aqua 

Sensor is je wasmachine volledig beveiligd (van toepassing op: WW70J5525)                                    
(De WW80J5585 en WW70J5585 hebben een tweevoudige waterbeveiliging zonder Aqua 
Sensor) 

5. Keramisch verwarmingselement – zuiniger en duurzamer door de keramische 
coating (van toepassing op: WW70J5525)  

6. Weegsensor – Waterverbruik en wasprogramma specifiek afgestemd op jouw was 
7. Diamond Drum trommel – Zacht voor je was 
8. Crystal Gloss Design Blue/White & Basic White  
9. 1400 toeren  

 

WW5000J zonder Digital Inverter Motor 
WW80J5585, WW70J5525, WW70J5585 
 
1. EcoBubble  
2. Bubble Soak  
3. Zelfreinigende wasmiddellade 
4. Drievoudige waterbeveiliging (van toepassing op: WW70J5525)  

(De WW80J5585 en WW70J5585 hebben een tweevoudige 
waterbeveiliging zonder Aqua Sensor) 

5. Keramisch verwarmingselement (van toepassing op: 
WW70J5525)  

6. Weegsensor 
7. Diamond Drum trommel 
8. Crystal Gloss Design Blue/White & Basic White  
9. 1400 toeren  

 

 Alle specificaties staan op volgorde van relevantie. In folderuitingen met beperkte ruimte, kunnen de belangrijkste in 
ieder geval weergegeven worden zoals in deze sheets beschreven.  

Uitgebreid Kort 



Commerciële teksten 
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Commerciële teksten 

Deze commerciële teksten kunnen worden ingezet om de voordelen van de nieuwe drogers te beschrijven online, 
op officiële Samsung pagina’s en productpagina’s. Van belang hierin is ook de schrijfwijze en volgorde van de 
specificaties. Niet alle genoemde specificaties zijn toepasbaar op de gehele line up van drogers.  

Belangrijkste USPs 
 
1. EcoBubble: Was koud, bespaar energie 
De EcoBubble motor mengt water, wasmiddel en lucht, waarna het wasmiddel als schuim de trommel in geblazen 
wordt. Het schuim wordt tot wel 40 keer sneller opgenomen door het wasgoed waardoor het sneller werkzaam is en 
kleding beter schoon wordt. Hierdoor kun je ook op lagere temperaturen effectief schoon wassen. Goed voor je was en 
je portemonnee.  
 
2. Digital Inverter Motor: Stiller, duurzamer en energiezuiniger 
Omdat een Digital Inverter Motor met magneten werkt gaat deze motor langer mee, is hij stiller en energiezuiniger. 
Bovendien krijg je bij Samsung 10 jaar garantie op deze Digital Inverter Motor.  
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Commerciële teksten 
Belangrijkste USPs 
 
3. Bubble Soak: Intensieve vlekverwijdering 
Met een druk op de knop helpt het Bubble Soak programma lastige vlekken te verwijderen. Kleren worden grondig geweekt 
in bubbels, zodat vlekken loskomen en verdwijnen.  
 
4. Zelfreinigende wasmiddellade: Weg met onhygiënische wasmiddelresten 
Zeepresten in het wasmiddelbakje zien er niet alleen vies uit, maar zijn ook onhygiënisch. De zelfreinigende wasmiddellade 
is voorzien van een speciaal ontwikkeld spoelsysteem dat de laatste wasmiddelresten verwijdert en het wasmiddelbakje 
schoon en hygiënisch houdt. 
 
5. Drievoudige waterbeveiliging: Met de overloopbeveiliging, Aqua Stop én Aqua Sensor is je wasmachine volledig beveiligd  
Met de overloopbeveiliging,  de Aqua Stop én Aqua Sensor is je wasmachine volledig beveiligd. Dankzij de Aqua Stop wordt 
de watertoevoer automatisch gestopt bij een wateroverschot of lekkage. Daarnaast zorgt de Aqua Sensor ervoor dat het 
water automatisch wordt afgepompt zodra er water lekt aan de onderkant van de wasmachine.  
 
6. Keramisch verwarmingselement: Zuiniger en duurzamer door de keramische coating 
De keramische coating op het verwarmingselement voorkomt kalkvorming. Hierdoor gaat het verwarmingselement langer 
mee en wordt op termijn minder stroom verbruikt. Bovendien heeft dit element het vermogen om snel op te warmen. Dit 
betekent een efficiënter energieverbruik en dus een lagere energierekening. 
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Commerciële teksten 
Overige USPs 
 
7. Weegsensor: Waterverbruik en wasprogramma specifiek afgestemd op jouw was 
De weegsensor maakt gebruik van sensors die het wasgoed analyseren. Deze bepalen het gewicht van de lading van de 
was. Vervolgens wordt het waterverbruik en wasprogramma hierop aangepast. Zo worden kleren efficiënt schoon en 
kun je veel energiezuiniger wassen. 
 
8. Diamond Drum trommel: Zacht voor je was 
De unieke vormgeving van de Diamond Drum-trommel gaat net zo voorzichtig om met jouw waardevolle kleding als je 
zelf zou doen. Dat komt door de gladde randen in de vorm van diamanten en de kleinere watergaten die voorkomen dat 
kleding blijft haken en slijt. 
 
9. Crystal Gloss Design 
De transparante of oceaanblauwe Crystal Gloss deur ziet er schitterend uit en heeft een elegante uitstraling. 
 
10. 1400 toeren 
 



Logo’s 



www.samsung.com 
Samsung Electronics Europe Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS United Kingdom, T +44 (0)207 3328658 

Big thank you  
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