ZWQ61226WI Pračka s vrchným plnením
Chcete vyprať bielizeň len za 30 minút? Jednoduché
Vďaka jednoduchému používateľskému rozhraniu má táto práčka všetko, čo
skutočne potrebujete. Pre rýchly 30-minútový cyklus prania stačí stlačiť tlačidlo
spustenia.

Jednoduchý spôsob rýchleho vyprania bielizne
Rýchly a jednoduchý 30-minútový program na
každodenné pranie pri teplote 30° sa automaticky
zvolí, keď zapnete práčku. Stačí, keď stlačíte tlačidlo
spustenia – a hotovo!

Nie je potrebné sa trápiť s bubnom tejto práčky s plnením zhora!
Po skončení cyklu prania sa otvor bubna tejto práčky plnenej zhora zastaví
vždy v hornej polohe pre okamžité a pohodlné vyloženie bielizne.

Ďalšie benefity
• Funkcia FinishIn umožňuje viac flexibility pri plánovaní prania
• Funkcia QuickWash ponúka až o 50 % rýchlejšie pranie
• Technológia PowerJet zabezpečuje vždy čistý dávkovač pracieho prostriedku

Špecifikácia

Technická špecifikácia

• Práčka s vrchným plnením
•Množstvo bielizne: 6 kg
•Maximálne otáčky: 1200 ot./min.
•Veľký LCD displej
•Pracie programy: Mini 30 Min, bavlna,
bavlna úsporný, syntetika, jemná
bielizeň, vlna plus, občerstvenie
bielizne 20°, zmiešané pranie 20°
•Automatické umiestnenie bubna do
správnej polohy na konci programu
•Kontrola rovnomerného rozloženia
náplne
•Technológia Fuzzy Logic, prispôsobuje
sa množstvu náplne
•Nožičky: 2 nastaviteľné a 2 pevné
nožičky

• Kapacita prania (kg) : 6
•Energetická trieda : A++
•Učinnosť odstreďovania : B
•Maximálna rychlosť odstreďovania (rpm) : 1200
•Ročná spotreba energie (kWh) : 167,0
•Ročná spotreba vody (l) : 9490
•Rozmery VxŠxH (mm) : 890x400x600
•Farba : biela
•Inštalácia : Voľne stojací spotrebič
•Užívateľské rozhranie : Veľký LCD displej
•Zoznam programov : Mini 30 Min, bavlna, bavlna úsporný,
syntetika, jemná bielizeň, vlna plus, občerstvenie bielizne 20°,
zmiešané pranie 20°
•Funkcie : výber teploty, nastavenie rýchlosti odstreďovania,
nastavenie, štart/pauza, Finish In
•Spotreba energie - bavlna 60°C : 0.87
•Energy cons. Std. Cotton 60°C, half load (kWh) : 0.57
•Čas prania - bavlna 60°C (min.) : 246
•Progr. time Std. Cotton 60°C, half load (min) : 174
•Spotreba vody - pranie 5,5 kg bavlny pri 60°C (l) : 47
•Standard Cotton, 60°C, half load (Water, l) : 33
•Objem bubna : 42
•Typ motora : Universal
•Hlučnosť pri praní (db) : 57
•Hlučnosť pri odstreďovanie (db) : 76
•Vlhkost po max. odstreďovaní (%) : 53
•Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno
•Kolieska a nožičky : 2 nastaviteľné a 2 pevné nožičky
•Dĺžka kábla (m) : 1,65
•Dĺžka napúšťacej hadice (cm) : 130
•Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) : 135
•Príkon (W) : 2200
•Napätie (V) : 230
•Požadované istenie (A) : 10
•Frekvencia : 50
•Čiarový kód EAN : 7332543553358

Popis výrobku

