
Serija 8, Skalbyklė, pakraunama iš
priekio, 9 kg, 1600 aps/min
WAX32MA9SN

Papildomi priedai
WMZ2200 :
WMZ2381 : Vandens įleidimo žarna

Serie 8 | skalbyklė su 4 AntiStain sistemos
dėmių šalinimo parinktimis ir 4D skalbimo
sistema bei Intensive Plus funkcija –
užtikrina nepriekaištingus rezultatus net
ir skalbiant sunkiai įveikiamas dėmes ar
didelius skalbinių kiekius.
● „AntiStain“: patikimai šalina dažniausiai pasitaikančias dėmes.
● Sistema „4D Wash“: itin efektyvus vandens ir skalbiklio

prasiskverbimas nepriekaištingiems rezultatams užtikrinti.
● „EcoSilence Drive™“: tyliai veikianti ir energiją ekonomiškai

naudojanti pavara, kuriai suteikiama 10 metų garantija.
● „AllergyPlus“: ši funkcija bus itin naudinga žmonėms,

kenčiantiems nuo alergijos ir turintiems jautrią odą.
● „SpeedPerfect“: ideali švara iki 65 % greičiau*.

Techniniai duomenys
Energijos vartojimo efektyvumo klasė : C
Svertinis energijos suvartojimas kWh per 100 skalbimo ciklų
„Eco 40-60“ programa: 65 kWh 
Maksimali talpa kilogramais: 9,0 kg 
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 48
l 
„Eco 40-60“ programos trukmė valandomis ir minutėmis vardiniu
pajėgumu: 3:47 h 
„Eco 40-60“ programos gręžimo efektyvumo klasė: A
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: A
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 71 dB(A) re 1 pW 
Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai pastatoma
Aukštis su viršutiniu padėklu: -2 mm 
Gaminio išmatavimai (A x P x G): 848 x 598 x 590 mm 
Svoris neto: 82,2 kg 
Prijungimo galia: 2300 W 
Srovė: 10 A 
Įtampa: 220-240 V 
Dažnis: 50 Hz 
Elektros laidos ilgis: 210,0 cm 
Durelių lankstas: kairėje
Ratukai: Ne
EAN kodas: 4242005180592
Montavimo tipas: Laisvai statoma
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Variklio galia ir energijos suvartojimas

Programos

- Standartinės programos: medvilnės, lengvos priežiūros,
švelnių skalbinių, vilnos (rankinio tipo) skalbimas

- Specialios programos: Hygiene, Drum clean with reminder,
Marškiniai, Vandens išpylimas/Gręžimas, Greita/mišrūs
skalbiniai, Sporto drabužiai, Vienas skalavimas, Itin greita 15'/
Itin greita 30'

Papildomos programos

- Automatinė dėmių šalinimo sistema su 4 dėmių tipų
parinktimis – aktyvinama su standartinėmis programomis

- Jutikliniai „TouchControl“ mygtukai: Lengvas lyginimas,
Įjungti/Išjungti, Paruošta, Dėmių pobūdžio nustatymas,
Intensive Plus, Startas/Pauzė su papildymo galimybe,
Temperatūra, Vario Speed, Pirminis plovimas, Apsukų
parinkimas, waterPerfect Plus/Be gręžimo

Patogumas/saugumas

- Skalbinių pildymo funkcija: papildomai skalbinių galite įdėti
net ir prasidėjus skalbimo ciklui

- Didelis LED ekranėlis, kuriame rodoma programos būsena,
temperatūros pasirinkimas, maksimalus gręžimo greitis, likęs
skalbimo laikas, skalbimo atidėjimo laikas 24 h intervale, taip
pat nustatyta dėmių tipo parinktis bei sąnaudų rodmenys

- XXL Būgno tūris: 70

- 4D skalbimo sistema: itin efektyvus skalbinių įmirkymas ir
skalbimo priemonių įsotinimas, užtikrinantis akinančią švarą

- Būgno apšvietimas: LED

- VarioDrum: švelnus ir efektyvus skalbimas.

- DrumClean būgno valymo funkcija su priminimu.

- Perkrovimo funkcija / pristabdymo funkcija

- „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis

- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau veikiantis
prietaisas

- Sąnaudų rodmenys: informacija apie energijos bei vandens
sunaudojimą

- Perdozavimo indikacija: Taip

- Elektroninis užraktas nuo vaikų

Techniniai duomenys

- 10 metų garantija varikliui, „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir
ilgiau tarnaujantis variklis

- Putų kiekio atpažinimas

- AquaStop

- Būgno disbalanso kontrolė
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