
Serie | 6

WAT28682TR
Çamaşır Makinesi
9 kg 1400 devir A+++

Tercihe bağlı aksesuarlar
WMZ2380 : Çamasir makinesi aksesuari

● i-DOS™: Mükemmel yıkama sonuçları için tam otomatik
hassasiyette likid deterjan dozaj sistemi.

● DirectSelect (Dokunmatik LED ekran) ve ışıklandırılmış on/off
fonksiyonlu program düğmesi ile kolay program seçimi.

● EcoSilence Drive™: 10 yıl garantili, uzun ömürlü motor. Sessiz
çalışır ve enerji verimliliği yüksektir.

Teknik bilgiler
Kostrüksiyon şekli :  Solo
Kapı menteşesi :  sola
Gövde rengi / malzemesi :  beyaz
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :  160
Tezgah alti yüksekligi :  848,00
Yükseklik (mm) :  848
Ürünün boyutları (mm) :  848 x 598 x 590
Tekerlekler :  hayır
Net ağırlık (kg) :  71,1
tambur hacmi (lt) :  63
Bağlantı değeri (W) :  2300
Akım (A) :  10
Gerilim (V) :  220-240
Frekans (Hz) :  50
Onay belgesi :  CE, TSE
Yıkama Kapasitesi - KG :  9,0
Enerji Sınıfı :  A+++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 :  152
Kapalı mod güç (W) - 2010 :  0,12
Açık mod güç 2010 :  0,43
Yıllık su tüketimi (l/annum) - 2010 :  11220
Maksimum Devir Sayısı :  1361
Pamuklu 40 °C program süresi (yarım yük) - 2010 :  285
Pamuklu 60 °C program süresi (tam yük) - 2010 :  285
Pamuklu 60 °C program süresi (yarım yük) - 2010 :  285
Program bitimi sonrası açık kalma süresi :  20
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Güç/Tüketim

- 9 kg

- Devir sayısı: 1400 dev./dak.

- Enerji verim sınıfı: A+++ -30%

- En yüksek enerji sınıfı olan A+++'dan %30 daha tasarruflu

Programlar

- Özel Programlar: durulama, koyu renkliler, tambur temizleme,
gömlek/bluz, spor giysileri, mix, boşaltma / sıkma,
HijyenEkstra, süper kısa 15'/30', yorgan, perde, yünlüler,
hassas / ipek

Opsiyonlar

- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan,
optimum süre ve enerji kullanan programlar

- TouchControl tuşlar (dokunmatik tuşlar): Bağımsız sıcaklık
seçimi, Bağımsız devir seçimi, Ön yıkama, EcoPerfect,
SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2 ve 24 h Başlama zamanını
erteleme fonksiyonu

- i-DOS: Sıvı deterjan ve yumuşatıcıyı otomatik olarak dozajlar

Konfor/Güvenlik

- Tambur Temizleme, hatırlatma fonksiyonu ile

- Özel tasarımlı, çelik görünümlü mıknatıslı kapak

- Yeniden yükleme fonksiyonu

- 10 yıl garantili iQdrive motor

- AntiVibration dizayn: Daha dayanıklı ve daha sessiz

- Durulama sensörü

- su akış sensörü

- ActiveWater™Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi

- Çok katlı su koruması

- ActiveWater™: Süresiz miktar otomatiği

- Enerji Tüketim Göstergesi: Enerji ve su tüketimi bilgisi

- Işıklı,açma/kapama fonksiyonlu program kontrol düğmesi

- Köpük tarama sistemi

- Çocuk kilidi

Teknik bilgi

- Tezgahaltı

- Boyutlar(Y x Gx D): 84.8 x 59.8 x 59 cm
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