
Serie | 8, Skalbyklė, pakraunama iš
priekio, 9 kg, 1600 aps/min
WAW325B9SN

Naujo dizaino skalbyklė su EcoSilence
Drive™ varikliu: mėgaukitės tyliu vairklio
darbu bei ilgaamžiškumu.
● Energijos efektyvumo klasė A+++: 30% efektyvesnis plovimas

lyginant su kitais tos pačios efektyvumo klasės prietaisais.
● ComfortControl su vartojimo rodikliais: lengviausias valdymas

ir energijos bei vandens sunaudojimo rodmenys.
● DrumClean būgno valymo funkcija su priminimu: būgno

valymui ir priežiūrai.
● Dėmių šalinimo programa: pašalina keturias įprasčiausių

dėmes.
● EcoSilence Drive™: labai energiją taupantis variklis su 10 metų

garantija, kuris leidžia veikti tyliai ir užtikrina ypatingai ilgą
tarnavimo trukmę.

Techniniai duomenys
Montuojamas / Laisvai statomas :  Laisvai pastatoma
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  850
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm :  848 x 598 x 590
Svoris neto (kg) :  79,433
Prijungimo galia (W) :  2300
Srovė (A) :  10
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50
Atitikties sertifikatai :  CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :  210
Skalbimo kokybės klasė :  A
Durelių lankstas :  kairėje
Ratukai :  Ne
EAN kodas :  4242005040537
Vardinis pajėgumas kilogramais, kai naudojama standartinė
medvilnės programa - (2010/30/EC) :  9,0
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :  A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum)
NEW (2010/30/EC) :  152,00
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :

 0,12
Baigtos programos režimo vartojamoji galia - NEW (2010/30/
EC) :  0,43
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum)
(2010/30/EC) :  11220
Gręžimo efektyvumo klasė :  A
didžiausias centrifugos sūkių skaičius (2010/30/EC) :  1556
standartinės medvilnės 40 °C programos trukmė, kai į skalbyklę
įdėta dalinė įkrova :  285
standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę
įdėta visa įkrova :  285
standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę
įdėta dalinė įkrova :  285
Baigtos programos režimo trukmė - NEW (2010/30/EC) :  20
Triukšmo lygis skalbiant (dB re 1 pW) :  48
Triukšmo lygis gręžiant (dB (A) re 1 pW) :  74
Montavimo tipas :  Laisvai statoma
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Serie | 8, Skalbyklė, pakraunama iš priekio, 9
kg, 1600 aps/min
WAW325B9SN

Naujo dizaino skalbyklė su EcoSilence
Drive™ varikliu: mėgaukitės tyliu vairklio
darbu bei ilgaamžiškumu.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Skalbinių talpa: 9 kg

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių
skalėje nuo A+++ iki D)

- Energijos sąnaudos 152 kWh per metus, remiantis 220
standartinių skalbimo ciklų medvilnės programa prie 60ºC ir
40ºC, esant pilnai ir dalinei užkrovai, bei ekonominio režimo
programa. Realus energijos sunaudojimas, priklausys nuo
prietaiso naudojimo sąlygų

- Maksimalus gręžimo apsukų skaičius: 1600 aps./min

- ECOSILENCE DRIVE

- 10 metų garantija varikliui

Programos ir specialios funkcijos

- Dėmių šalinimo automatika with 4 stain options - activatable
with standard programmes

- Specialios programos: Vandens išleidimas, Pūkinių drabužių,
Marškiniai, Sporto drabužiai, Itin greita 15', Greita/mišrūs
skalbiniai, Skalavimas/Gręžimas, Hygiene, vilna, jautūs/šilkiniai
audiniai.

- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius
skalbimo rezultatus

Dizainas ir patogumas

- Dideliame LED ekranėlyje matysite programos eigos,
temperatūros nustatymų, didžiausio gręžimo greičio, likusio
laiko , 24 h pabaigos laiko atidėjimo, rekomenduojamo
skalbinių kiekio ir sąnaudų rodmenis.

- Jutikliniai „TouchControl“ mygtukai: Startas/Pauzė su
papildymo galimybe, Lengvas lyginimas, EcoPerfect,
SpeedPerfect, Pirminis plovimas, Temperatūra, Apsukų
parinkimas/Be gręžimo

- Skalbinių svorio perkrovos indikacija

- DrumClean programa

- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau veikiantis
prietaisas

- VarioDrum: švelnus ir efektyvus skalbimas.

- Būgno apšvietimas: LED

Technologija

- ActiveWater™Plus: tausojantis vandens resursus skalbimas

Saugumas

- Elektroninis užraktas nuo vaikų

Kombinavimas

- WTWH75B9SN
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