WHT814EIN
Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης,
σειρά High Tech, 8kg, λευκό. Κλάση A+++
Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr
EAN13: 8017709209476

4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE
Χωρητικότητα 8 κιλά
Μοτέρ Inverter
Αυτόματο μεταβλητό φορτίο
Αυτόματη εξισορρόπηση φορτίου
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 1400 rpm
16 προγράμματα πλύσης
Προγράμματα Βαμβακερά, Βαμβακερά ECO, Στράγγισμα & στύψιμο,
Sport, Μικτά, Πουκάμισα, Αντιαλλεργικό, Ευαίσθητα 20°,
Σκούρα υφάσματα, Πλύσιμο στο χέρι, Εσώρουχα,
Γρήγορο 14 min, Συνθετικά, Κουρτίνες, Τζιν,
Μάλλινα εγκεκριμένο από το "The Woolmark Company" - M14088
Ειδικά προγράμματα:
Πλήκτρο αποκλεισμού στυψίματος
Πλήκτρο επιλογής κρύα πλύση
Επιλογή χρόνου καθυστέρησης έναρξης 1-24 ώρες
Χειροκίνητη επιλογή πλύσης στους 20°C (Αυτή η πλύση
είναι αποτελεσματική όπως αυτή στους 40°C)
Οθόνη LED: Χρόνος που απομένει, Προγραμματισμός
καθυστέρησης έναρξης, Ένδειξη προόδου,
Ρύθμιση στροφών στυψίματος, Ρύθμιση θερμοκρασίας
Σύστημα αποφυγής υπερβολικού αφρού
Προσβάσιμο φίλτρο
Ανοξείδωτο τύμπανο 50lt
Πόρτα Ø 34εκ
Απόδοση / ενεργειακή ετικέτα
Ενεργειακή απόδοση: A+++
Κλάση πλύσης: Α
Κλάση στυψίματος: Β
Θόρυβος πλύσης: 53 dB (A) re 1 pW
Θόρυβος στυψίματος: 75 dB (A) re 1 pW
Πρόγραμμα βαθμονόμησης: Βαμβακερά 60° και Βαμβακερά 40°
Κατανάλωση - Βαμβακερά 60° πλήρες φορτίο: 1,00 kWh
Συνολική διάρκεια - Βαμβακερά 60° πλήρες φορτίο: 204 min
Κατανάλωση - Βαμβακερά 60° μισό φορτίο: 0,78 kWh
Συνολική διάρκεια - Βαμβακερά 60° μισό φορτίο: 175 min
Κατανάλωση - Βαμβακερά 40° μισό φορτίο: 0,70 kWh
Συνολική διάρκεια - Βαμβακερά 40° μισό φορτίο: 175 min
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά έτος: 214 kWh
Συνολική ετήσια κατανάλωση νερού: 9.900 l
Κατανάλωση ενέργειας - Ενεργή κατάσταση αναμονής: 0,64 W
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας - Ανενεργή κατάσταση αναμονής: 0,44 W

Διαστάσεις: ΥxΠxΒ 84x60x54 CM

Λειτουργίες

Επιλογές
KITSPXL - Kit τοποθέτησης επάνω από πλυντήριο

PETCO ??
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WHT814EIN
Πλυντήρια Ρούχων
ελεύθερο
60 cm
λευκό
ενεργειακή κλάση A+++
ταχύτητα στυψίματος: 400/1400
εμπρόσθιας φόρτωσης

A+++:
Οι συσκευές Smeg, εξοικονομούν ενέργεια έως και 30% σε σχέση με την κλάση Α (κατηγορία Α+++), διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη
αποδοτικότητα και διασφαλίζοντας τον απαραίτητο σεβασμό για το περιβάλλον.

Φορτίο 8Kg:
Ο προσεκτικός σχεδιασμός της δεξαμενής και του τυμπάνου επέτρεψε την ικανότητα φορτίου έως 9 kg ρούχων στα πλυντήρια, 7 kg ρούχων για την
πλύση και 4 kg για το στέγνωμα στα πλυντήρια-στεγνωτήρια και 8 kg στα στεγνωτήρια.

MAXI ΠΟΡΤΑ 34 CM:
Η μεγάλη πόρτα από 30 έως 34 εκατοστά κάνει τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλυντηρίου ακόμα πιο εύκολη και ταχύτερη, για μέγιστη
ευκολία χρήσης.

ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ:
Η χρονοκαθυστέρηση μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος μέχρι και 24 ώρες, για ευκολία αλλά και για να επωφεληθείτε
από τις περιόδους χαμηλής χρέωσης ενέργειας.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ:
Η ταχύτητα περιστροφής ρυθμίζεται μέσω της οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην εκτελεστεί στύψιμο.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ:
Το κλείδωμα των χειριστηρίων υπάρχει σε διαφορετικούς τύπους προϊόντων και σας επιτρέπει να κλειδώσετε όλες τις λειτουργίες και τα προγράμματα,
καθώς και τις εντολές για ολοκληρωμένη ασφάλεια, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά.

ΜΟΤΕΡ INVERTER:
Το inverter μοτέρ βελτιώνει την απόδοση του πλυντηρίου, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αξιοπιστία και αντοχή και
μειώνοντας την στάθμη του θορύβου.

Woolmark Apparel Care:
Πλυντήριο ρούχων: Το πρόγραμμα μάλλινων σ’ αυτό το πλυντήριο έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων προϊόντων
που πλένονται σε πλυντήριο υπό τον όρο ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας του ρούχου και των οδηγιών του κατασκευαστή
αυτού του πλυντηρίου. Στεγνωτήριο: Το πρόγραμμα μάλλινων αυτού του στεγνωτηρίου έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το στέγνωμα
μάλλινων ρούχων που πλένονται στο πλυντήριο υπό τον όρο ότι τα ρούχα πλένονται και στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες τις ετικέτας του ρούχου
και τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του στεγνωτηρίου.
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