Serie | 6 перални
WAT28660BY
Перална машина

Пералната машина с интелигентна
автоматика за дозиране: перфектни
резултати благодарение на прецизно
дозиране на перилния препарат.
●

●

●

●

●

i-DOS™: дозира напълно автоматично правилното
количество течен препарат за перфектни резултати.
Vario барабан: щадящо и ефективно пране благодарение на
уникална структура на барабана.
Работен шум 49dB/75dB: пере и центрофугира особено
тихо.
Особено комфортен DirectSelect-дисплей и осветено
управление на програмите с интегриран бутон за вкл./изкл.
за директен, лесен избор на програма.
EcoSilence Drive™: изключително икономична и безшумна
работа с 10-годишна гаранция.

Техническа информация
За вграждане/ свободностоящ :
Свободностоящ
Височина без плот (mm) :
848
размери на продукта (mm) :
848 x 598 x 590
Нето тегло (kg) :
72,0
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :
2300
Енергия (A) :
10
напрежение :
220-240
честота (Hz) :
50
сертификати за одобрение :
CE,
UA,
Ukraine
grounding
sign,
VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :
160
Клас на изпиране :
A
панта на вратата :
Ляв
колела :
не
EAN код :
4242002865119
номинален капацитет в кг памучно пране за стандартната
програма за памук при пълен товар - NEW (2010/30/EC) : 9,0
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) :
A+++
Консумация на енергия годишно (kWh/annum) - нов (2010/30/
EC) :
152
Консумация на енергия в режим "изключена" (W) - NEW
(2010/30/EC) :
0,12
консумация на енергия в режим "оставена включена" - NEW
(2010/30/EC) :
0,43
Годишна консумация на вода (l/annum) - нов (2010/30/EC) :
11220
клас на изсушаване след центрофуга :
В
макс. обороти на центрофугата (rpm) - нов (2010/30/EC) :
1379
средна продълж. на пране памук 40°C (частично зареждане)
min - нов (2010/30/EC) :
270
средна продълж. на пране памук 60°C (пълно зареждане) min
- нов (2010/30/EC) :
275
средна продълж. на пране памук 60°C (частично зареждане)
min - нов (2010/30/EC) :
270
Времетраене на режима "оставена включена" - NEW
(2010/30/EC) :
15
ниво на шум при пране (dB(A) re 1 pW) :
49
ниво на шум при центрофуга (dB(A) re 1 pW) :
75
Типология на инсталиране :
Свободностоящ

'!2E20AC-igfb j!
Допълнителни аксесоари
WMZ20490 : Платформа с чекмедже и кошница
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Мощност и потребление

- Капацитет: 9 kg
- Енергиен клас: A+++ --30%
- -30% по-икономична (152kWh /год.) от граничната стойност
(217 kWh/год.) на енергиен клас A+++ в категорията 9 кг
съгл. ЕЪ Наредба 1061/2010

- Енергиен разход от 152 kWh/годишно въз основа на 220

стандартни работни цикли при 60°C- и 40°C- програми за
памучни тъкани при пълно и частично зареждане, както
и потребление при режимите с малка мощност. Реалният
разход на енергия е в зависимост от начина на използване
на уреда.

- Консумация на ток при стандартна програма 60°C 0.92 kwh
при пълно зареждане и 0.6 kwh при частично, както 0.42
kwh при стандартна програма за памучни тъкани 40°C при
частично зареждане

- Потребление на ток при изключен / неизключен уред: 0.12
W / 0.43 W

- Потребление на вода 11220 литра годишно,въз основа

на 220 стандартни цикъла на пране за програмите за
памучни тъкани при 60°C и 40°C при пълно и частично
зареждане. Реалното потребление на вода зависи от начина
на използване на уреда.

- Клас на центрофугиране: В
- Максимални обороти: 1400 rpm
Остатъчна влажност: 53 %

- Стандартните програми, към които се отнася информацията
от етикета и характеристиката са Памук/цветни 60° ECO
и памук/цветни Eco 40° . Програмите са подходящи за
нормално замърсено памучно пране и са най-ефективни по
отношение на консумация на вода и електроенергия.

- Продължителност на цикъла при стандартна програма за

памучно пране на 60 °C, пълно зареждане - 275 мин и 270
мин при частично зареждане и 270 мин при стандартна
програма за памучно пране на 40 °C, частично зареждане

- Режим на изчакване: 15 мин
- Ниво на шум при пране, стандартна програма на 60° за

памучни тъкани при пълно зареждане, в dB (A) re 1 pW: 49

микс, оттичане / центрофуга, автоматичнa- деликатно,
AllergiePlus, Екстра кратка 30'/15', вълна-ръчно пране,
фино/коприна
Функции

- VarioPerfect: времево и енергооптимизираща програма с
перфектни резултати на изпиране

- TouchControl бутони: Предпране, лесно гладене, избор

на обороти, предварителен избор на край на програмата,
температура, SpeedPerfect, EcoPerfect, Старт/ Пауза с
възможност за добавяне на пране, задържане на плакнене,
запаметяване und 24 ч предварителен избор на край на
програмата

- i-DOS: дозира напълно автоматично течен препарат и
омекотител

Комфорт и сигурност

- Vario-барабан: щадящо и ефективно пране
- Почистване на барабана с функция напомняне
- 32-сантиметрова врата, бяло / черно-сив цвят, с ъгъл на
отваряне 165°

- Удобно заключване
- Функция дозареждане
- Безчетков, постояннотоков, с гаранция
- Антивибрационен дизайн: повече стабилност и безшумност
при работа

- Сензор за водната струя за оптимално разходване на вода
- ActiveWater™Plus: за щадящо ресурсите управление на
водата

- Многостепенна водна защита
- Автоматика за количество
- Показание за разход: информация за консумация на ток и
вода

- Осветен програматор с интегриран ключ за вкл./изкл.
- Голям, прегледен Touch-LED-дисплей за хода на

програмата, избор на температура, макс.обороти, обороти,
оставащо време и 24 ч предварителен избор за край на
програмата, препоръка за зареждане и показание за разход

- Разпознаване на пяната
- Защита от деца: блокиране на програмите и вратата
- Самопочистващ се съд за перилни препарати
Техническа информация

- Възможност за вграждане
- Размери (В х Ш х Д): 84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm

- Ниво на шум при центрофуга при стандартна програма за

памучни тъкани на 60°C при пълно зареждане в dB (A) re 1
pW: 75

- XXL обем на барабана 63 л
Програми

- Специални програми: доп. изплакване / колосване,

Тъмно пране, Ризи/ блузи, Спортно облекло, Бърза/
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