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Teljesítmény- és fogyasztásadatok
• Töltősúly: 6 kg

• Energiaosztály: A+++

• Energiafelhasználás: 153 kWh/év (220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely
ciklusokban 60°C és 40°C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve
teljes töltettel, valamint a készenléti állapot energiafelhasználása is figyelembe
van véve). A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól.

• Vízfelhasználás: 10120 liter/év (220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely
ciklusokban 60°C és 40°C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve
teljes töltettel). A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól.

• Centrifuga-hatékonysági osztály: C

• Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 ford./perc

• Mosási zajszint 60°C fokos és teljestöltetű pamutmosás esetén: 56dB (re 1pW)

• Centrifugálási zajszint 60°C-os és teljestöltetű pamutmosás esetén: 73dB (re
1pW)

• 85 cm-es pult alá csúsztatható

Programok
• Speciális programok: mix, szuper gyors 30 és 15 perces program, utcai ruha,

farmer, allergia plus, sportruházat/fitness, ingek, 30°C, gyapjú/kézi és finom/
selyem

További opciók
• varioPerfect opció: idő és energia optimalizálási program módosítás kiváló

mosási eredmény mellett
• Programmódosító opciók: start/szünet, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect,

fordulatszám-módosítás/finom/selyem
Biztonság és kényelem
• Dobtérfogat: 46 l

• Többszörös vízvédelmi rendszer

• Nagy piktogrammos display: programfutás, hőmérséklet, fordulatszám,
maradékidő kijelzés és időprogramozás

• Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz
hőmérsékletválasztással

• Öntisztító mosószertartály

• 24 órás előreprogramozási lehetőség, maradékidő kijelzés

• VarioSoft dob

• 3D felsővizes mosási technika

• Súlyautomatika

• Túlhabzás figyelés

• Dobkiegyensúlyozás

• Gyermekzár gomb

• Kijelzés mosószer túltöltésre

• Hangjelzés

• Hangszigetelés: alsó burkolat

• 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

• Fém ajtózáró kar

• Mágneses betöltőablakzár

• Utólagos utántöltés funkció

Technikai információk
• Méretek (magasság x szélesség x mélység): 85 x 60 x 45 cm

Beépített tartozék

Különleges (megvásárolható)
tartozék

Színvariációk

Jellemzõk
Kiviteli forma : Szabadonálló készülék
Ajtónyitás iránya : bal
Készülékház színe / anyaga : fehér
Csatlakozókábel hossza (m) : 175.0
Magasság aláépítéshez : 850.00
Magassága (mm) : 850
A készülék méretei (mm) : 850 x 600 x
450
Görgők : Nem
Nettó súly (kg) : 65.000
Dob űrtartalma (l) : 46
Készülékszín : fehér
Ajtó keret : ezüst
Mosási zajszint (dB (A) re 1 pW) : 56
Teljesítményigény (W) : 2300
Biztosíték : 10
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia : 50
Kábel mellékelve : Igen
Dugós csatlakozó típusa : EU-
csatlakozó, földelt
Kifolyócső hossza (in) : 59.05
Vízbevezető cső hossza (in) : 59.05
A becsomagolt készülék méretei (in) :
34.64 x 26.57 x 22.63
Nettó súly (lbs) : 142
Paletta bruttó tömege (lbs) : 150
Kifolyócső hossza : 150.00
Vízbevezető cső hossza : 150.00
Bruttó súly (kg) : 68
Fogyasztási és csatlakoztatási
jellemzõk
Teljesítményigény (W) : 2300
Biztosíték : 10
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia : 50
Engedélyező okirat : CE, VDE
Víz-biztonsági rendszer : többszörös
vízvédelem
Opciók száma : 7
Centrifuga-fordulatszám beállítási
lehetőségek : Változtatható
Belső vízmelegítővel : Nem
Maradék idő kijelzés : Igen
Program-lefutás jelzés : LED-kijelző


