
• Clasă energeticăA
• Capacitate uscare: 4 kg
• Viteză de centrifugare maximă: 1400 rpm
• Zgomot spălare 56dB(A) / zgomot uscare 58 dB(A) /

zgomot centrifugare 72 dB(A)
• Consum de apă: 99 litri
• Pornire cu întârziere 1-24h
• Rapid 30'
• Călcare uşoară
• Butoane de comandă mecanice
• Lână
• Evacuare şi centrifugare
• Start/Pauză
• Sintetice
• Global white finisaj
• Indicator digital numărătoare inversă
• Butoane de comandă electronice
• Dimensiunea produsului (ÎxLxA): 850x596x580 mm
• Viteză de centrifugare variabilă
• Capacitate tambur: 52 L

Masina de spalat rufe cu uscator independenta
Whirlpool: 7kg - AWZ 7141

Specificatii masina de spalat rufe cu uscator independenta:
culoare alb. Eficienta cu 1400 rpm.

Program de uscare
Optiune de uscare versatila. Customizeaza optiunile de
uscare cu versatilele cicluri.

Optiune de uscare
Optiune de uscare versatila. Customizeaza optiunile de
uscare cu versatilele cicluri.

Anti sifonare
Optiunea antisifonare face ca dupa fiecare ciclu
calcarea sa devina mai usoara.

1400 rpm
Viteza uimitoare. Aceasta masina de spalat rufe cu
uscator ofera o viteza de rotatie pana la 1400 rpm.

Clasa A de energie
Clasa de energie. Acest uscator este clasa A de
eficienta a energiei. De acum te bucuri de rezultate
ideale si consum redus de energie.

Capacitate de 7kg
Te bucuri de mai mult spatiu. De acum ai o capacitate
de spalare a rufelor de pana la 7 kg.

Clatire intensiva
Ciclu de clatire extinsa face ca fiecare pata sa dispara.

Oprire clatire
Selectati optiunea oprire clatire atunci cand nu aveti
timp pentru a goli uscatorul. Bucurati-va de rufe
proaspete si fara miros, oricand .

Wash&Dry
Specificatiile Wash&Dry iti asigura o spalare si uscare a
hainelor folosind un singur electrocasnic.

Capacitate de uscare 4 kg
Te bucuri de mai mult spatiu. De acum ai o capacitate
de uscare de pana la 4 kg de incarcare.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Masina cu uscator

Codul comercial AWZ 7141

Codul GTIN (EAN) 8003437983375

Tipul de construcție Independent

Tipul de instalare -

Suprafață de lucru detașabilă Fara

Tip de încărcare Front loader

Culoarea principală a produsului Global white

Conectarea electrică (W) 2000

Curent (A) 10

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50

Length of Electrical Supply Cord (cm) 150

Tip de conectare Schuko

Înălțimea produsului 850

Lățimea produsului 596

Adâncimea produsului 580

Adâncimea cu ușă deschisă la 90 grade (mm) -

Greutate netă (kg) 78

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Programe automate Fara

Sistem de monitorizare a umidității Fara

Temperatură de uscare reglabilă Fara

Indicator progres -

Indicator digital contorizare Da

Opțiuni Pornire Întârziată Continuous

Durată max Pornire Întârziată (h) 0

Indicator filtru blocat Fara

Uscare rapidă Fara

Funcția anti-șifonare Da

Volum tambur (l) 52

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasă de eficiență energetică A

Clasa eficienta energetica stoarcere -

Capacity cotton (kg) washing 7

Capacitatea uscare rufelor bumbac (kg) 4

Nivel zgomot (dB (A) re 1 pW) 56

Nivelul zgomot uscare (dB (A) re 1 pW) 58

Umiditatea reziduală% pentru încărcătura uscată după stoarcerea max. 0

Consumul de energie (spălarea și uscarea încărcăturii complete de rufe încărcate)

(kWh)
4.75

Consumul de energie (numai spălare) (kWh) 1.19

Consumul de apă (spălarea și uscarea totală unei încărcături totale de rufe de

spălat) (l)
99

Consumul anual total de energie (Spălare și uscare a 200 de încărcături complete)

(kWh)
952

Consumul anual total de apă (Spălarea și uscarea a 200 de încărcături complete) (l) 19800

Durată ciclu de spălare și uscare (min) 0
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