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ביצועים
• קיבולת: 7 ק"ג
• A :דירוג אנרגטי
• מהירות סחיטה מרבית: 1000סל"ד
תכניות ואפשרויות נוספות
• תכניות מיוחדות: ג'ינס, כביסה מהירה/מעורבת, שטיפה, חולצות, ניקוז/

סחיטה, תכנית מהירה: כביסה ב-15 או 30 דקות!, צמר, בדים עדינים/
משי

אפשרויות
• לחצני בחירה במגע (טאץ'): טיימר להפעלה מאוחרת, הפעלה/השהיה

,(הוספה של פריטים גם לאחר תחילת התכנית) Reload עם פונקציית
Eco Perfect/Speed Perfect, בורר מהירות סחיטה/Rinse Hold -
ביטול סחיטה אחרונה

נוחות וטכנולוגיה
• Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה
• גדולה להצגת מצב התכנית, מהירות הסחיטה, הפעלה LED תצוגת

מאוחרת עד 24 שעות וקיבולת מומלצת לתכנית שנבחרה
• בורר תכניות אלקטרוני לכל תכניות הכביסה ולתכניות המיוחדות
• 3D Aqua Spa - המטרה עילית להרטבה תלת מימדית, מהירה ואחידה

!של הכביסה
• מערכת בקרה רציפה להתאמה מדויקת של כמות המים לכמות הכביסה
• BLDC - מנוע ללא פחמים
• Anti Vibration - יציבות מושלמת הודות למבנה דפנות ייחודי המאפשר

יציבות בעת הסחיטה
• זיהוי עודף קצף וביצוע שטיפה נוספת
• השמעת צליל בסיום התוכנית
• נעילה בטיחותית בפני ילדים
• תא עבור חומר ניקוי נוזלי
• פתח הטענה של 30 ס"מ, דלת נפתחת ב-180 מעלות
• דלת עם נעילה נוחה
מידע טכני
• עומק (לא כולל דלת)- ,cm רוחב- cm, 59.8 מידות בס"מ: גובה- 84.8

55.0 cm.
ישנן מכונות כביסה המגיעות לעומק של 64 ס"מ. יש להיעזר בשרטוט
.למידע נוסף

אביזרים מצורפים
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מאפיינים
מובנה/נפרד: עומד
 גובה עם משטח עבודה: -2 מ"מ
 מ"מ x 598 x 550 מידות המוצר: 848
 גובה נדרש להתקנה מתחת למשטח עבודה: 850.00 מ"מ
 משקל נטו : 67.2 ק"ג
 דירוג חיבור: 2300 ואט
 A זרם (אמפר): 10
 מתח: 220-240 וולט
 תדירות: 50 הרץ
 אורך כבל חשמל: 160.0 ס"מ
ציר הדלת: שמאל
גלגלים: לא
EAN: 4242004249221 קוד
 קיבולת - חדש: 7.0 ק"ג
דירוג אנרגיה: לא זמין
 מהירות סחיטה מרבית - חדש: 1000 סל"ד
 dB(A) re 1 pW רמת רעש, בשטיפה: 54
 dB(A) re 1 pW רמת רעש, סחיטה: 74
סוג ההתקנה: נפרד

תכונות צריכה וחיבור
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