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Tехнология DualSense®: двойна грижа в едно
пространство
Нашата технология DualSense® определя
параметрите на програмата като температурата и
движения на барабана, в зависимост от
зареждането и вида на тъканите. Щадящите
температури на сушене и нежните движения на

Технология DualSense® За безопасно пране и
сушене дори и на деликатни изделия за ръчно
Технологията DualSense настройва подходящата
температура и движения на барабана според
различните материи. Програмата се адаптира
спрямо количеството на зареденото пране и
всичко – от тежки якета до меки суитчъри е

Технология ProSense® за автоматично регулиране на косумацията.

Технология ProSense® автоматично изчислява времето за пране и сушене
в зависмост от обема на зареждането, осигурявайки най-ефективния
цикъл от сухо до сухо.

More Benefits :
Използвайте програмата с пара за освежаване на дрехите между
пранетата.

•

Програма NonStop 60 минути - готови за носене дрехи само за един час.•

Тих режим ма работа•

Характеристики

Капацитет на зареждане: 8 кг•
Максимална скорост на
центрофугиране: 1600 об./мин.

•

Кондензационна сушилня: влагата
кондензира във воден контейнер без
необходимост от отвеждане на
въздуха

•

Капацитет на сушене: 4 кг•
Пералня със сушилня за пълно
вграждане

•

Опция отложен старт•
Програма за ръчно пране,
предназначена за дрехи с означение
"ръчно пране"

•

Програма, предназначена за
вълнени тъкани с означение"вълна"

•

Автоматично сушене•
Време за сушене•
Система за изплакване без пяна•
Програми: Вкл./Излк., памук,
Икономична памук, Синтетика,
Деликатни, Wool/Handwash, Steam,
Центрофуга / Изпомпване,
Изплакване (настр. обороти),
Самопочистване на пералнята,
антиалергична, Спортни дрехи,
Outdoor, Деним (дънки), Non stop 60
мин.

•

Контрол на баланса на прането в
барабана

•

Детска защита•
Защита от наводнения•
Крака на уреда: 4 регулируеми•

Технически спецификации

Енергиен клас : A•
Енергийна консумация пране/ сушене : 5.3•
Енергийна консумация пране : 0.97•
Клас на изпиране : A•
Остатъчна влажност след макс. скорост на центроф., %
(2010/30/EC) : 44

•

Макс. обороти при центрофугиране (об./мин.)
(2010/30/EC) : 1600

•

Капацитет на пране (кг) : 8•
Kапацитет на сушене (кг.) : 4•
Обем на барабана : 52•
Тип мотор : Инверторен•
Woolmark сертификат : WOOLMARK BLUE WASH&DRY•
Water consumption : 115•
Консумация вода програма памук 60 : 56•
Време за сушене на програма памук 60 : 0•
Годишна енергийна консумация пране/ сушене (kWh) : 1060•
Годишна консумация на вода пране/сушене (л) : 23000•
Годишна енергийна консумация пране (kWh) : 194•
Годишна консумация на вода (л) : 11200•
Ниво на шум пране IEC 704-3 dB(A) : 46•
Ниво на шум центрофуга IEC 7043 dB(A) : 70•
Ниво на шум сушене IEC 7043 dB(A) : 52•
Дължина на входящия маркуч : 150•
Дължина на изходящия маркуч : 140•
Размери ВxШxД в мм : 819x596x540•
Основен цвят : Бял/a•
Accessories : Child Lock, Extra rinse, Bottom cover, Packing
wrench, Liquid Detergent Flap, Soft Plus

•

Консумирана мощност (Watt) : 2000•
Захранващо напрежение (Volt) : 230•
Необходим предпазител (А) : 10•
Product Partner Code : All Open•

Product Description :



L8WBE68SI Пералня със сушилня


