
HomeProfessional, Skalbyklė,
pakraunama iš priekio, 10 kg, 1600
aps/min
WAXH2EL0SN

Revoliucinė Home Professional linijos i-
DOS skalbyklė su Home Connect sąsaja
ir AntiStain Plus sistema – visų laikų
patogiausia ir išmaniausia skalbyklė, kuri
viską atlieka automatiškai.
● i-DOS: automatiškai nustato tikslų skalbiklio ir vandens kiekį.
● AntiStain Plus: be išankstinio apdorojimo pašalinama iki 16

rūšių sunkiai pašalinamų dėmių.
● 4D Wash System: dėl itin veiksmingo vandens ir skalbiklio

prasiskverbimo į audinį skalbiniai išskalbiami nepriekaištingai
švariai.

● Home Connect: išmaniai prijungiami buitiniai prietaisai
palengvina kasdienį gyvenimą.

● Automatinė programa: automatiškai pakoreguoja skalbimą
pagal audinio tipą ir nešvarumo lygį.

Techniniai duomenys
Montuojamas / Laisvai statomas :  Laisvai pastatoma
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :  850
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm :  848 x 598 x 590
Aukštis montavimui po stalviršiu :  850,00
Svoris neto (kg) :  82,303
Prijungimo galia (W) :  2300
Srovė (A) :  10
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50
Atitikties sertifikatai :  CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :  210
Skalbimo kokybės klasė :  A
Durelių lankstas :  kairėje
Ratukai :  Ne
EAN kodas :  4242005172658
Vardinis pajėgumas kilogramais, kai naudojama standartinė
medvilnės programa - (2010/30/EC) :  10,0
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum)
NEW (2010/30/EC) :  167,00
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :

 0,12
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW
(2010/30/EC) :  0,50
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum)
(2010/30/EC) :  12100
Gręžimo efektyvumo klasė :  A
didžiausias centrifugos sūkių skaičius (2010/30/EC) :  1600
standartinės medvilnės 40 °C programos trukmė, kai į skalbyklę
įdėta dalinė įkrova :  180
standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę
įdėta visa įkrova :  285
standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė, kai į skalbyklę
įdėta dalinė įkrova :  255
:  20
Triukšmo lygis skalbiant (dB re 1 pW) :  48
Triukšmo lygis gręžiant (dB (A) re 1 pW) :  74
Montavimo tipas :  Laisvai statoma
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HomeProfessional, Skalbyklė, pakraunama iš
priekio, 10 kg, 1600 aps/min
WAXH2EL0SN

Revoliucinė Home Professional linijos i-
DOS skalbyklė su Home Connect sąsaja
ir AntiStain Plus sistema – visų laikų
patogiausia ir išmaniausia skalbyklė, kuri
viską atlieka automatiškai.

Efektyvumas ir pajėgumas

- Skalbinių talpa: iki 10 kg

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių
skalėje nuo A+++ iki D)

- Energijos sąnaudos 167 kWh per metus, remiantis 220
standartinių skalbimo ciklų medvilnės programa 60ºC ir
40ºC, esant visai arba dalinei apkrovai, ir ekonominio režimo
programa. Realus energijos suvartojimas priklauso nuo
konkrečių prietaiso naudojimo sąlygų.

- Maksimalus gręžimo apsukų skaičius: 1600 aps./min

- Home Connect: nuotolinis stebėjimas ir valdymas, iService
Remote, Energymgmt Photovoltaics

- „EcoSilence“ pavara: tylesnis ir ilgiau tarnaujantis variklis

- 10 metų garantija varikliui

Programos ir specialios funkcijos

- i-Dos: automatinė skysto skalbiklio ir minkštiklio dozavimo
sistema

- Dėmių šalinimo automatika, skirta 16 skirtingo pobūdžio
dėmėms šalinti

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

- VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant puikius
skalbimo rezultatus

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

Dizainas ir patogumas

- TFT didelės skyros ekranėlis su aiškiais rodmenimis, kuriame
matysite programos būseną, temperatūros pasirinkimą,
didžiausią gręžimo greitį, likusį skalbimo laiką, skalbimo
atidėjimo laiką 24 h intervale, kitus parametrus bei sąnaudų
rodiklius

- Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau veikiantis
prietaisas

- VarioDrum: švelnus ir efektyvus skalbimas.

- Garsinis programos pabaigos signalas

- Būgno vidaus apšvietimas: Yes

Technologija

- ActiveWater™Plus: vandens sąnaudas taupantis skalbimas

Saugumas

- AquaStop

- Elektroninis užraktas nuo vaikų

Kombinavimas
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