
• Energijos klasė A+++
• Džiovinimo našumas: 8,0 kg
• Balta apdaila
• „6TH Sense“ technologija
• Šilumos siurblio technologija
• „FreshCare+“
• Pradžios atidėjimas 1–24 val.
• Džiovinimo laikas
• jautrūs audiniai
• Reguliuojami džiovinimo lygiai
• Greita programa
• „Eco Cotton“
• Vilna
• Mišrių audinių programa
• Didelės apimties skalbinių programa
• Džinsai
• Sportiniai rūbai

Whirlpool džiovyklė su šilumos siurbliu: laisvai
pastatoma, 8,0kg - FFT M11 8X3BY EE

„Whirlpool“ laisvai pastatomos džiovyklės charakteristikos:
erdvus 8,0kg talpos būgnas. Išskirtinė „6th SENSE“
technologija nuolat stebi drėgmę būgne, apsaugo Jūsų
drabužius ir užtikrina puikius džiovinimo rezultatus. Šilumos
siurblio technologijos dėka oras džiovyklėje pakartotinai
pašildomas, žymiai sumažinant energijos sąnaudas.

Tylus veikimas
Ši „Whirlpool“ džiovyklė sukurta taip, kad skleistų
mažesnį triukšmą.

6TH SENSE tehnologija
„6Th Sense“ automatiškai nustato skalbinių kiekį ir
nustato tinkamą džiovinimo ciklo laiką, garantuodama
pageidaujamą sausumo lygį ir optimizuodama laiką bei
energijos sąnaudas.

„FreshCare+“
Jūsų drabužiai išlieka gaivūs iki 6 valandų, ciklui
pasibaigus*. Dėl išmanaus delikačios temperatūros
valdymo ir delikataus būgno judėjimo, novatoriška
„FreshCare+“ sistema rūpinasi viduje esančiais
drabužiais, dėl to jūsų drabužiai būna gaivūs ir maloniai
kvepia. „FreshCare+“ užtikrina tikrai gaivesnius
drabužius ir ramybę jums – net ir praėjus kelioms
valandoms po ciklo pabaigos. *„FreshCare+“ proceso
metu sustabdo pagrindinių blogų kvapų šaltinių plitimą
(būgno viduje) iki 6 valandų po džiovinimo.
Nesuderinama su programomis, kurios skirtos
jautriems audinimas, „Extra Dry“ ir „Cupboard
Dry“džiovinimo lygiais.

8kg talpa
Visa jums reikalinga talpa. Šioje „Whirlpool“
džiovyklėje su 8 kg talpos būgnu yra pakankamai vietos
jūsų skalbiniams.

Energinė klasė A+++
Puikus energijos efektyvumas. Dėl A+++ energijos
klasės ši „Whirlpool“ džiovyklė leis jums mėgautis
idealiais rezultatais ir puikiu energijos sunaudojimu.

Standartinė vartotojo sąsaja
Ši „Whirlpool“ džiovyklė yra su standartine, draugiška
naudotojui valdymo sąsaja.

Šilumos siurblys
Puikus energijos efektyvumas. Naudodami šilumos
siurblį, o ne tradicinį kaitinimo elementą, galite pasiekti
tuos pačius rezultatus taikydami žemesnę
temperatūrą. Vidutiniškai 40°C, o ne 60°C.

Savaime išsivalantis kondensatorius
Daugiau nebereikia valyti kondensatoriaus filtro –
džiovyklė tai atlieka už jus.

FFT M11 8X3BY EE
12NC: 859991633940

GTIN (EAN) kodas: 8003437624131

www.whirlpool.eu



PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Džiovyklė

Komercinis kodas FFT M11 8X3BY EE

GTIN (EAN) kodas 8003437624131

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Montavimo tipas Laisvai pastatomas

Nuimamas darbastalis Ne

Pakrovimo tipas Pakraunama iš priekio

Pagrindinė gaminio spalva Balta

Elektros jungties galia (W) 700

Srovė (A) 10

Įtampa (V) 220-240

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 150

Kištuko tipas „Schuko“

Gaminio aukštis 849

Gaminio plotis 597

Gaminio gylis 649

Gylis su 90 laipsniu atidarytomis durimis (mm) 1092

Grynasis (neto) svoris (kg) 48.5

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Automatinės programos Ne

Drėgmės stebėjimo sistema Taip

Reguliuojama džiovinimo temperatūra Ne

Progreso indikatorius Taip

Skaitmeninis laikmačio indikatorius Taip

Paleidimo atidėjimo parinktys Vienkartinis fiksuotas

Ilgiausias pradžios atidėjimas (val.) 24

Užblokuoto filtro indikatorius Ne

Pilno bako indikatorius Taip

Greitas išdžiovinimas Ne

Funkcija nuo susiglamžymo Ne

Būgno talpa (l) 120

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A+++

Kondensacijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A

Energijos suvartojimas, elektrinė džiovyklė, pilna įkrova – NAUJA (2010/30/ES) 1,49

Svertinis kondensacijos efektyvumas 91

Svertinis metinis energijos suvartojimas, elektrinė džiovyklė – NAUJA (2010/30/ES) 176,0

Talpa, medvilnė (kg) – NAUJA (2010/30/ES) 8,0

Džiovyklės tipas Kondensacinė

Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW) 64

Standartinės medvilnės programos trukmė esant pilnai įkrovai 200

Standartinės medvilnės programos trukmė esant dalinei įkrovai 120

Svertinis programos laikas 154

Energijos suvartojimas budėjimo režimu – NAUJA (2010/30/ES) 2,00

Budėjimo režimo trukmė – NAUJA (2010/30/ES) 15

Energijos suvartojimas išjungimo režimu – NAUJA (2010/30/ES) 0,18
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