
• Energijos klasė A
• Džiovinimo našumas: 6 kg
• Didžiausias gręžimo greitis: 1400 aps./min.
• Skalbimo garso lygis 55 dB(A) / džiovinimo garsio lygis 61

dB(A) / gręžimo garso lygis 81 dB(A)
• „6TH Sense“ technologija
• Vandens suvartojimas 100
• „FreshCare+“
• Pradžios atidėjimas 1–24 val.
• Skalbimas ir džiovinimas, 45 min.
• Skalbimas ir džiovinimas, 90 min.
• Programa „Chrono 30“
• „Eco Cotton“
• „Colours 15°“
• jautrūs audiniai
• Programos progreso indikatoriai
• Mechaninis valdymas
• Vilna
• Skalavimas ir gręžimas
• Sintetika
• Baltos apdaila
• Skalbimo ir gręžimo efektyvymo klasė: A, B
• „SenseInverter“ variklis
• 14 programų
• Gręžimo efektyvumo klasė: B
• Elektroninis valdymas
• Ciklo indikatorius
• Gaminio matmenys (AxPxG): 850x595x540 mm
• Didelis skaitmeninis ekranas
• Būgno talpa: 58 l

„Whirlpool“ laisvai pastatoma skalbyklė-džiovyklė:
8kg - FWDG86148W EU

„Whirlpool“ laisvai pastatomos skalbyklės-džiovyklės
charakteristikos: balta spalva. Didelė 6kg džiovinimo talpa.
Išskirtinė „6th SENSE“ technologija nuolat stebi drėgmę
būgne, apsaugo Jūsų drabužius bei užtikrina puikius
skalbimo ir džiovinimo rezultatus. Didelis, išteklius taupantis
1400 sūkių per minutę greitis.

6th SENSE tehnologija
Ideali audinių priežiūra. Šios „Whirlpool“ džiovyklės
„6TH SENSE 3Dry“ technologija užtikrina šilto oro
srautą, kuris švelniai ir rūpestingai džiovina jūsų
skalbinius.

Colour15°
Ši programa naudoja subtilų 15° ciklą, sukurtą tam, kad
būtų išsaugomos sintetinių audinių ryškios spalvos.

45 minučių programa
Mėgaukitės geresniais rezultatais per trumpesnį laiką.
45 minučių programa išskalbia ir išdžiovina 1 kilogramą
skalbinių vos per 45 minutes, užtikrindama puikius
rezultatus per trumpesnį laiką.

1400 aps./min.
Nepaprastas greitis. Ši „Whirlpool“ skalbyklė-džiovyklė
pasižymi 1 400 apsisukimų per minutę greičiu.

Energinė klasė A
Energijos efektyvumas. Dėl A energijos klasės ši
„Whirlpool“ skalbyklė-džiovyklė leis jums mėgautis
idealiais rezultatais ir mažu energijos sunaudojimu.

8 Kg skalbimo talpa
Visa jums reikalinga vieta. Šioje „Whirlpool“
skalbyklėje, kurioje telpa 8 kg, yra pakankamai vietos
jūsų skalbiniams.

SoftMove
„SoftMove“ technologija pasižymi skirtingu būgno
judėjimu ciklų metu, užtikrinant papildomą priežiūrą
delikatiems drabužiams.

FreshCare+
Subtiliu garinimu ir sukimu rūpinamasi jūsų drabužiais,
esančiais skalbyklės-džiovyklės viduje*. *“FreshCare+“
technologija dėl garinimo ir sukimo neleidžia plisti
pagrindiniams nemalonaus kvapo šaltiniams iki 6
valandų po skalbimo ciklo pabaigos, o dėl sukimosi
veiksmo drabužių susiglamžymo išvengiama iki 6
valandų po džiovinimo ciklo pabaigos.

Džiovinimo parinktys
Universalūs džiovinimo variantai. Pritaikykite savo
skalbyklės-džiovyklės džiovinimo ciklus naudodami
universalių džiovinimo parinkčių nustatymus.
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PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Skalbyklė-džiovyklė

Komercinis kodas FWDG86148W EU

GTIN (EAN) kodas 8003437232572

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Montavimo tipas Laisvai pastatomas

Nuimamas darbastalis Ne

Pakrovimo tipas Su durelėmis priekyje

Pagrindinė gaminio spalva Baltos

Elektros galia (W) 1850

Srovė (A) 10

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 120

Kištuko tipas „Schuko“

Gaminio aukštis 850

Gaminio plotis 595

Gaminio gylis 540

Gylis su 90 laipsniu atidarytomis durimis (mm) -

Grynasis (neto) svoris (kg) 66

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Automatinės programos Taip

Drėgmės stebėjimo sistema Taip

Reguliuojama džiovinimo temperatūra Ne

Progreso indikatorius EKRANAS

Skaitmeninis laikmačio indikatorius Ne

Paleidimo atidėjimo parinktys Tęstinis

Ilgiausias pradžios atidėjimas (val.) 0

Užblokuoto filtro indikatorius Ne

Greitas išdžiovinimas Ne

Funkcija nuo susiglamžymo Ne

Būgno talpa (l) 58

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos efektyvumo klasė A

Gręžimo efektyvumo klasė B

Capacity cotton (kg) washing 8

Medvilnės džiovinimo talpa (kg) 6

Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW) – 56

Triukšmo lygis džiovinant (db(A) re 1 pW) 61

Likutinės drėgmės kiekis procentais sausos apkrovos atveju po didž. gręžimo 53

Energijos suvartojimas (skalbimas ir džiovinimas viso skalbimo krūvio) (kWh) 5.44

Energijos suvartojimas (tik skalbimas) (kWh) 1.04

Vandens suvartojimas (skalbimas ir džiovinimas pilna įkrova) (l) 100

Bendras metinis energijos suvartojimas (200 skalbimo ir džiovinimo ciklų pilna

įkrova) (kWh)
1088

Bendras metinis vandens suvartojimas (200 skalbimo ir džiovinimo ciklų pilna

įkrova) (l)
20000

Skalbimo ir džiovinimo ciklo laikas (min.) 675

„WHIRLPOOL“
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