SPA TKD 1280 Свободностояща пералня, 8 кг, Woolmark ®
сертифицирана, eнергиен клас (изпиране / центрофуга): / B
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DESCRIPTION

LIFE STYLE

Свободностояща пералня, 8 кг, Woolmark ® сертифицирана,
eнергиен клас (изпиране / центрофуга): / B

Maestro

ЦВЕТОВЕ

REFERENCE

REF. 40874421
EAN. 8421152131626
КАТАЛОЖЕН КОДЕ.493.БЯ

SPA TKD 1280

FEATURES

Свободностояща перална машина
Хромирана рамка на вратата
Електронно управление с голям LCD дисплей (дизайн
сушилни WISH)
Woolmark® сертифицирана за безопасно третиране на
вълнени тъкани
Регулиране на оборотите до 1200 об/мин
16 програми
„Fuzzy Logic“ – електронна система за прецизен контрол на
изпирането
Система за контрол на пяната
Блокировка на управлението срещу неволна промяна на
настройките
Отложен старт (от 1 до 24 часа)
Автоматично регулиране консумацията на вода
Програма за деликатни тъкани
Програма за детски облекла
Бърза програма (15 минути)
Възможност за запаметяване на потребителска програма
Функция „Без центрофуга“
Функция за безопасност в случай на изключване на
електрическото захранване или на спиране захранването с
вода
Студено изпиране
Диаметър на стъклената врата – 32 см
Отложено отваряне на вратата
Стабилизираща система на уреда
Капацитет: 8 кг
Енергийна ефективност (изпиране/ центрофуга): A+++/ B

SPA TKD 1280

DIMENSIONS
Височина (мм): 850
Ширина (мм): 595
Дълбочина (мм): 565
Дължина (мм):
Тегло (кг): 66

TECH SPECS

ЕНЕРГИЕН ФИШ

Начин на зареждане: Челен
Вид на монтажа: Свободностоящи
Капацитет на зареждане - изпиране (кг): 8
Енергиен клас: A+++
Енергиен клас - центрофугиране: B
Годишна консумация на електроенергия за цикъл (kWh):
196
Годишна консумация на вода за цикъл (литри): 11000
Максимална скорост на центрофугата (оборота / минута):
1200
Сертификати: CE + Reach + ERP

ЗАХРАНВАНЕ

Честота (Hz): 50
Ел. захранване (V): 220-240
Максимална номинална мощност (W): 2000
Мощност на двигателя (W): 500
Мощност на нагревателите (W): 1800

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Иноксов барабан: да

Диаметър на стъклената врата (см): 32
Брой програми: 16
Брой температури: 6
Електронна система за прецизен контрол на изпирането: да
Блокировка на управлението срещу неволна промяна на
настройките: да
Врата с автоматично заключване: да
Функция „Без центрофуга“: да

КОНТРОЛНИ ИНДИКАТОРИ

Индикация за избрана програма: да
Индикация за оставащо време: да

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Кратка програма: да
Кратка програма (минути): 15
Икономична програма: да
Интензивна програма: да
Отложен старт (часа): 1-24
Допълнително изплакване: да
Програма за деликатни тъкани: да
Бърза програма: да

ОКОМПЛЕКТОВКА

Регулируеми задни крака: да
Регулируеми предни крака: да

SPA TKD 1280

ЕНЕРГИЕН ЕТИКЕТ

