
• Tip de instalare: utilizat independent
• Clasă energetică A+++
• Setări loc 10
• Numai la modelul cu lăţime de 45 cm
• Tehnologia 6TH Sense
• Nivel de zgomot: 44 dB (A)
• 9 litri pe ciclu (2520 litri pe an)
• PowerCleanPro
• PowerCleanPRO
• Al treilea raft: Yes, fixed + handle plastic
• Filtru autocurăţare
• Pornire cu întârziere 1-24 h
• FlexiSpace
• Raftul superior reglabil
• Multizone
• Tabletă
• Prespălare

Masini de spalat vase Whirlpool: culoare inox, Linie
slim - WSFO 3O34 PF X

Caracteristici masina de spalat vase Whirlpool: culoare inox.
Clasa de eficienta A++, pentru a reduce consumul de
energie. Picioare ajustabile pentru o stabilitate perfecta pe
orice suprafata. Display digital, pentru a te informa cand
ciclul este gata. Tehnologia inovativa, iti asigura o
performanta de spalare extra silentioasa.

Opţiune de spălare pe un singur raft
Consum de apă deosebit de eficient. Opţiunea de
încărcare pe un singur raft îţi permite să speli un
număr redus de vase fără a trebui să aştepţi umplerea
maşinii de spălat vase. Bucură-te de rezultate perfecte
şi consum redus de apă.

NaturalDry
Deschiderea automată a uşii la sfârşitul programului
asigură o uscare mai bună şi mai naturală. Acest sistem
garantează o eficienţă energetică mai mare şi rezultate
optime de uscare.

Pornire întârziată
Opţiune adaptată pentru tine. Opţiunea Pornire
întârziată îţi permite să setezi maşina de spălat vase,
pentru a începe ciclul oricând este convenabil pentru
tine, economisind timp şi energie.

10 seturi de vase
Bucură-te de mai mult spaţiu. Această maşină de
spălat vase Whirlpool prezintă posibilitatea de
încărcare a 10 seturi de vase versatile, oferindu-ţi
întotdeauna spaţiul de care ai nevoie.

Silenţioasă
Performanţă silenţioasă. Maşina ta de spălat vase
Whirlpool este concepută pentru a obţine rezultate
ideale de spălare la cel mai scăzut nivel de zgomot
posibil.

Tehnologia Al 6-LEA SIMȚ
Rezultate perfecte prin setarea automată a duratei,
temperaturii și puterii optime de spălare în funcţie de
gradul de murdărie detectat

Clasă de eficienţă energetică A+++
Eficienţă energetică remarcabilă. Maşina ta de spălat
vase din clasa de eficienţă energetică A+++ garantează
rezultate ideale, precum şi cel mai redus consum de
energie de pe piaţă.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Tipul de construcţie Independent

Tipul de instalare Independent

Tip de control Electronic

Tipul de control al setărilor -

Suprafaţă de lucru detașabilă Da

Panou decorativ al ușii N/A

Culoarea principală a produsului Inox

Conectarea electrică (W) 1900

Curent (A) 10

Tensiune (V) 220-240

Frecvenţă (Hz) 50

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 130

Tip de conectare Schuko

Lungimea furtunului de alimentare (cm) 155

Lungimea furtunului de evacuare (cm) 150

Plintă reglabilă Fara

Înălţimea blatului detașabil (mm) 0

Picioare reglabile Da - toate din fata

Înălţimea produsului 850

Lăţimea produsului 450

Adâncimea produsului 590

Adâncimea cu ușă deschisă la 90 grade (mm) -

Înălţime minimă a nișei 820

Inaltime maximă a nisei 900

Lăţime minimă a nișei 450

Lăţime maximă a nișei 600

Adâncime nișă 590

Greutate netă (kg) 39.5

Greutate brută (kg) 41.5

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Programe automate Da

Temperatura maximă pentru admisia apei (° C) 60

Opţiuni Pornire Întârziată Continuous

Durată max Pornire Întârziată (h) 24

Indicator progres -

Indicator digital contorizare Da

Indicator luminos de sare Da

Indicator luminos pentru agentul de clătire Da

Dispozitiv de siguranţă Da

Coș superior reglabil Da

Cel mai mare cos superior (cm) 0

Cel mai mare cos inferior (cm) 0

Numar de seturi 10

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasa de eficienţă energetică - NOU (2010/30 / UE) A+++

Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE) 189

Durata în modul pornit - NOU (2010/30 / UE) 12

Consum de energie în modul pornit - NOU (2010/30 / UE) 5

Consum de energie în modul oprit - NOU (2010/30 / UE) 0.5

Consum anual de apă (l / an) - NOU (2010/30 / UE) 2520

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) 44
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