
kg, 1200 8 ,סדרה 8, מכונת כביסה פתח קדמי
סל"ד

WAW24468IL

- EcoSilence מכונת כביסה בעיצוב חדש עם מנוע
מנוע המאריך את חיי המכונה

EcoSilence Drive™: מנוע מכונת כביסה יעיל ועמיד במיוחד.●
AllergyPlus: פותחה עבור הסובלים מאלרגיות ובעלי עור רגיש.●
SpeedPerfect: ניקיון מושלם בעד 65% פחות זמן*.●
תוף נירוסטה במבנה VarioDrum - לטיפול עדין בבדים שונים●
ActiveWater™ Plus - טכנולוגיה חכמה לניהול מים: התאמה רציפה●

ומדוייקת של צריכת המים בהתאמה למשקל הכביסה

נתונים טכניים
מובנה/נפרד : עומד

גובה עם משטח עבודה : -2 מ"מ 
מידות המוצר : x 598 x 590 848 מ"מ 

גובה נדרש להתקנה מתחת למשטח עבודה : 850.00 מ"מ 
משקל נטו : 71.6 ק"ג 

דירוג חיבור : 2300 ואט 
 A 10 : (אמפר) זרם

מתח : 220-240 וולט 
תדירות : 50 הרץ 

אורך כבל חשמל : 160.0 ס"מ 
צריכת אנרגיה שנתית כוללת : 212.0 קו"ש/שנה 

צריכת מים : 55.0 ליטר 
ציר הדלת : שמאל

גלגלים : לא
EAN : 4242005135875 קוד

קיבולת - חדש : 8.0 ק"ג 
צריכת אנרגיה (קו"ש) : 1.06 קו"ש 

מהירות סחיטה מרבית - חדש : 1200 סל"ד 
 dB(A) re 1 pW 48 : רמת רעש, בשטיפה

 dB(A) re 1 pW 73 : רמת רעש, סחיטה
סוג ההתקנה : נפרד
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סדרה 8, מכונת כביסה פתח קדמי, kg, 1200 8 סל"ד
WAW24468IL

- EcoSilence מכונת כביסה בעיצוב חדש עם מנוע
מנוע המאריך את חיי המכונה

ביצועים

קיבולת: 8 ק"ג-

מהירות סחיטה מרבית: 1200סל"ד-

-A :דירוג אנרגטי

תכניות ואפשרויות נוספות

VarioPerfect - חיסכון בזמן או בצריכת החשמל ע"י לחיצה על אחד מהלחצנים-
EcoPerfect או SpeedPerfect

אפשרות Reload - אפשרות השהיית התוכנית להוספת פריטים-

נוחות וטכנולוגיה

EcoSilence Drive - מנוע שקט ללא פחמים-

תאורה פנימית של התוף-

VarioDrum - תוף ייחודי לשמירה על הכביסה-

Reload – מנגנון השהיה המאפשר הוספה של פריטים גם לאחר תחילת תוכנית-
הכביסה

מבנה AntiVibration -יציב ושקט יותר-

בורר תכניות עם לחצן הדלקה וכיבוי מובנה-

תצוגת LED רחבה המציגה את מצב התכנית, טמפרטורה, מהירות סחיטה,-
הזמן הנותר וטיימר להפעלה מאוחרת עד 24 שעות

זיהוי עודף קצף וביצוע שטיפה נוספת-

זיהוי חוסר איזון לפני סחיטה-

נעילה מגנטית בטיחותית ונוחה לשימוש-

נעילה בטיחותית בפני ילדים-

משמיע צליל בסיום התכנית-

מגירת חומרי ניקוי עם מנגנון ניקוי עצמי-

מידע טכני

Multiple water protection - מנגנון הגנה מפני הצפה-

פתח להטענה 32 ס"מ, דלת נפתחת לזווית של 171°-

מידות בס"מ: גובה- cm 84.8, רוחב- cm 59.8, עומק (לא כולל דלת)- 59.0-
.cm

ישנן מכונות כביסה המגיעות לעומק של 64 ס"מ. יש להיעזר בשרטוט למידע
נוסף.
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סדרה 8, מכונת כביסה פתח קדמי, kg, 1200 8 סל"ד
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