
Serie | 6, Skalbyklė-džiovyklė, 7/4 kg,
1400 aps/min
WVH28422SN

Papildomi priedai
WMZ20490 : Cokolis skalbyklei su stalčiumi

Skalbyklė ir džiovyklė viename su
AirCondensating bei Refresher
technologijomis: taupo vandenį skalbiant
bei palieka jūsų skalbinius gaivius.
● AirCondensation technologija: itin efektyviam džiovinimui oro

kondenavimo būdu.
● Nesusiglamžę ir gaivūs skalbiniai dėka garų purškimo.
● EcoSilence Drive™: labai energiją taupantis variklis, kuris

leidžia veikti tyliai ir užtikrina ypatingai ilgą tarnavimo trukmę.
● HygieneCare programa su išankstiniu higienišku audinių

paruošimu plovimui.
● AutoDry programa švelniai džiovina skalbinius iki pageidaujamo

sausumo lygio.

Techniniai duomenys
Montuojamas / Laisvai statomas :  Laisvai pastatoma
Nuimama viršutinė plokštė :  Ne
Durelių lankstas :  kairėje
Elektros laidos ilgis (cm) :  210
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  850
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm :  848 x 598 x 590
Svoris neto (kg) :  86,579
Būgno talpa (l) :  56
EAN kodas :  4242005092475
Prijungimo galia (W) :  2200
Srovė (A) :  10
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50
Atitikties sertifikatai :  CE, VDE
Suvartojama energija (skalbimas ir džiovinimas pilna įkrova)
(kWh) :  4,76
Suvartojama energija (tik skalbimas) (kWh) :  0,66
Vandens sąnaudos (skalbimui ir džiovinimui pilna talpa) (l) :  57
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Serie | 6, Skalbyklė-džiovyklė, 7/4 kg, 1400
aps/min
WVH28422SN

Skalbyklė ir džiovyklė viename su
AirCondensating bei Refresher
technologijomis: taupo vandenį skalbiant bei
palieka jūsų skalbinius gaivius.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Talpa: 7 kg skalbti - 4 kg džiovinti

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

- Įjungus standartinę programą energijos sąnaudos skalbiant
ir džiovinant 4.76 KWH, vandens sąnaudos skalbiant ir
džiovinant 57 L.

- Maksimalus gręžimo apsukų skaičius: 1400 aps./min

- „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis

Programos ir specialios funkcijos

- Automatinė skalbimo ir džiovinimo programa 4 kg

- Kondensuojamo oro technologija: džiovinimo metu
nenaudojamas vanduo

- Laiko programos, AutoDry funkcija

- Specialios programos: Mišrūs skalbiniai, Itin greita 15', Vilna/
Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas

- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius
skalbimo rezultatus

Dizainas ir patogumas

- Didelis šviesos diodo (LED) ekranas rodo programos eigą,
temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą pradžią iki
24 h h, apsaugos nuo vaikų veiksmų funkciją

- Užkrovos rekomendacija

- „VarioSoft“ būgno sistema trumpesniam ir švelnesniam
skalbimui

Technologija

- ActiveWater™Plus: tausojantis vandens resursus skalbimas

Saugumas

- "AquaSecure"

- Elektroninis užraktas nuo vaikų
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