L71260TL Iš viršaus kraunama skalbyklė
„ProTex“: atsargus skalbimo būdas
Skalbyklė „ProTex“ veikia taip švelniai, kad gali saugiai išskalbti net jautriausius
audinius, pavyzdžiui, vilną ir šilką, todėl drabužiai ilgiau atrodo kaip nauji.

Saugokite savo drabužius naudodami sumaniąją
sistemą „OptiSense“
Sumanioji sistema „OptiSense“ reguliuoja ciklo ilgį
pagal skalbinius, tausoja laiką, energiją ir vandenį,
saugo drabužius nuo nuskalbimo.

Milteliai ar skystis? „FlexiDosePlus“ viską tiekia
idealiai
Unikalus skalbimo priemonių dalytuvas
„FlexiDosePlus“ specialiai sukurtas optimaliam skystų
skalbiklių ir skalbimo miltelių naudojimo efektyvumui
užtikrinti.

Daugiau privalumų:
• Prieigos saugumą visuomet užtikrina sklandaus atidarymo sistema

• „A+++“ energijos efektyvumo klasė: naudojama net 32% mažiau energijos nei
kitose „A“ klasės skalbyklėse
Ypatybės:

Specifikacijos:

• Iš viršaus kraunama skalbimo mašina
•Skystųjų kristalų ekranas
•Uždelsto įsijungimo galimybė
•Automatinis būgno angos atsukimas į
viršų pasibaigus skalbimo programai
•Būgno balanso kontrolė
•„Fuzzy Logic“ technologija, prisitaikanti
prie įkrovos
•Kojelės: 2 reguliuojamos kojelės + 2
ratukai
•Papildomas ratukas lengvam
perkėlimui
•Apsauga nuo užliejimo
•Plovimo programos: 20 min - 3 kg,
Medvilnė, Cottons + prewash,
Užuolaidos, Jautriems audiniams, Easy
iron plus, Economy, Extra silent,
Quick/Intensiv, Gręžimas/sausinimas,
Super eco 15°, Synthetic + prewash,
Sintetika, Vilna plius, Džinsai, Delicate
rinses

• Matmenys AxPxG, (mm) : 890x400x600
•Maksimalus gylis, mm : 600
•Saugiklis (A) : 10
•Įtampa, V : 230
•Galingumas, W : 2200
•Laido ilgis, m : 1.75
•Vandens tiekimas : Šaltas
•Energijos klasė : A+++
•Energijos metinės sąnaudos, kWh : 150
•Metinės vandens sąnaudos, l : 8990
•Deklaruota programa : Medvilnė 40 pusė įkrovos,Medvilnė 60
pusė ir pilna įkrova
•Skalbimo klasė : None
•Maksimalus gręžimas, aps./min. : 1200
•Gręžimo klasė : B
•Triukšmas (skalbiant) (IEC7043 norma) : 56
•Triukšmas (gręžiant) (IEC7043 norma) : 76
•Likutinė drėgmė, % : 53
•Skalbimo technologija : "Eco Valve"
•Davikliai : Vandens lygio sensorius
•Variklis : Universalus
•Ekranėlis : LCD vidutinis
•Apsauga nuo vandens išsiliejimo : Plūduriuojantis jungiklis
•Svoris (neto), kg : 64.6
•PNC : 913 217 531
•Bar kodas : 7332543362042
•Spalva : Balta
•ColorEnglish : White
•Product Partner Code : ER Open

Produkto aprašymas:

