
Serie | 6, Пералня със сушилня, 10/6
kg, 1400 rpm
WDU28540EU

Пералня със сушилня с AutoDry
технология: прецизно пране и сушене за
всички видове тъкани. До 6 кг пране и
сушене с едно зареждане.
● AutoDry: нежно изсушава прането Ви до желаната степен.
● Изпиране & Сушене 60: Изпира и суши ефективно малко

дрехи само за 60 минути.
● Спортни дрехи: идеална за нежно изпиране и изсушаване

на текстил като микрофибър, синтетика или функционални
влакна.

● SpeedPerfect: перфектно почистване за до 65% по-малко
време.

● Освежаване: за пране без гънки с приятна миризма.

Техническа информация
за вграждане/ свободностоящ :  Свободностоящ
подвижен капак :  не
Панта на вратата :  Ляво
Дължина на захранващия кабел (cm) :  210
Височина на подвижен плот (mm) :  850
размери на продукта (mm) :  848 x 598 x 616
Нето тегло (kg) :  84,659
Обем на барабана (l) :  70
EAN код :  4242005053346
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  2050
Ток (A) :  10
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50
Сертификати за одобрение :  CE, VDE
Консумация на енергия (пране и сушене при пълно
зареждане) (kWh) :  6,82
Консумация на енергия (само пране) (kWh) :  1,22
Консумация на вода (пране и сушене пълно зареждане (l) :

 125

'!2E20AF-afddeg!

1/3



Serie | 6, Пералня със сушилня, 10/6 kg,
1400 rpm
WDU28540EU

Пералня със сушилня с AutoDry
технология: прецизно пране и сушене за
всички видове тъкани. До 6 кг пране и
сушене с едно зареждане.

- Wash&Dry 10/6kg

Мощност и потребление

- Етикет: eнергиен класA(в скала за енергийна ефективност
от A до G) / Резултат на изпиране:A

- Потребление на ток при пране и сушене6.82kWh,
потребление на вода при пране и сушене125 лспоред
етикета/ за стандартна програма

- Капацитет:10 kgпране -6 kgсушене

- Обем на барабана:70 л

- Програма Non-Stop пране и сушене за6 kg

- Избор на обороти от1400до400rpm

- Ниво на шум при пране (dB):47

- Ниво на шум при центрофуга (dB):71

- Ниво на шум при сушене (db):61

Програми

- Стандартни програми за пране: памучно, лесна грижа,
деликатни/ коприна, вълна/ ръчно пране

- Специални програми за пране:антиалергично /
хигиена,надолу,Drum clean with reminder,бързо 15
мин,ризи,смес,MyTime,спортни,rinse/spin/drain

- Повечето програми за пране може да се използват като
програми за сушене или като комбинирана програма за
пране и сушене.

- Стандартни програми за сушене: памук, лесна грижа

- Специални програми за сушене:освежаване,My Time,Wash
& Dry 60'

Функции

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

- Функции пране:1 - 3 add. rinse cycles,Лесно
гладене,EcoPerfect,HygieneCare,Child lock,Памет,Тихо
пране,SpeedPerfect,Предпране,Вода плюс

- Функции сушене:Iron dry,Eco,Night Dry/Silent Dry,Solo
Dry,Speed,Cupboard dry,Cupboard dry+,Wash + Dry

- Функции за сушене за повечето програми за пране

- чрез избор на време,автоматично сушене

Комфорт и сигурност

- Функция дозареждане: може да добавите още дрехи, след
като сте пуснали пералнята.

- Изключително удобство благодарение на наклонения
ергономичен контролен панел

- Aquastop

- Изцяло електронен контрол метално избиране за всички
програми за пране и специални програми.

- Голям, прегледен Touch-LED-дисплей за хода на
програмата, избор на температура, макс.обороти, обороти,
оставащо време и24 чпредварителен избор за край на
програмата, препоръка за зареждане и показание за разход

- waveDrum

- Интериорно LED осветление

- Вграден 32 cm люк,бяло -черно сивоwith130° ъгъл на
отваряне

- ActiveWater™Plus: за щадящо ресурсите управление на
водата

- анти вибрационен

- Шумоизолация чрез дънната плоча

- Шумоизолация чрез допълнителен изолиращ материал

- да

- да

- акустичен

- да

- да

- съществува

- ляв

- метално

- магнит с ключалка с издърпване

Техническа информация

- плъзгане отдолу

- Размери (В x Ш):84.8 смx59.8 см

- Дълбочина:61.6 см

- Дълбочина с вратата:65.4 см

- Дълбочина с отворена врата:114.2 см
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Serie | 6, Пералня със сушилня, 10/6 kg,
1400 rpm
WDU28540EU
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