
• Клас енергоефективності B
• Максимальне завантаження: 9,0 кг
• Білий покриття
• Технологія 6TH Sense
• Конденсаційна технологія
• SoftMove
• Відкладений старт 1-12 год.
• SteamCare
• Вибір тривалості сушіння
• Програма Пара
• Програма Делікатне
• Налаштування рівнів сушіння
• Програма Швидке сушіння (Rapid )
• Програма Освіжити парою
• Програма Мікс
• Програма Ковдри (Великі речі)
• Опція Антизминання
• Eco monitor
• Індикація ходу програми
• WoolFinish
• Рівень шуму: 68 дБ(A)
• Функція Реверс
• Вибір тривалості сушіння
• Блокування панелі управління
• Індикація Фільтр переповнено
• Індикація завершення циклу
• Перенавішувані петлиці
• Індикація часу до завершення циклу
• Білий дверцята
• Цифровий дисплей
• Електронне управління
• конденсаційного типу сушильна машина
• Габарити продукту (ВxШxГ): 855x596x659 мм
• Об' єм резервуару5 л
• Об'єм барабану 121 л

Конденсаторна сушильна машина Whirlpool: соло,
9,0 кг - DSCX 90120

Характеристики сушильної машини Whilpool соло:
надзвичайно об'ємний барабан із завантаженням 9 кг -
Вам не бракуватиме місця. Скляний люк. Делікатне та
гігієнічне сушіння парою значно зменшить зминання та
надасть свіжості Вашому одягу. Конденсаторний
принцип роботи, що гарантує вищі показники
енергоефективності порівняно зі стандартними
вентильованими сушильними машинами.

Технологія 6TH SENSE
6th Sense автоматично визначає кількість
завантаженної білизни та встановлює тривалість
циклу сушіння найкращим чином, забезпечує
найкращий рівень просушування речей, оптимізуючи
тривалість циклу та рівень енергоспоживання.

SteamCare
Делікатний догляд. Програма SteamCare сушить Ваші
речі використовуючи пару, забезпечуючи делікатний
догляд, гігієнічність та свіжість.

Програма Габаритні речі
Extra spacious-your laundry gets all the space it needs.
And with the Big Items program even the bulkiest loads
will be perfectly dry

Завантаження 9 кг.
Вам не бракуватиме місця. Сушильна машина з
завантаженням 9 кг. дозволить Вам використовувати
стільки простору, скільки Вам необхідно.

Помірний рівень шуму
Ця сушильна машина Whirlpool має помірний рівень
шуму, а отже вона не потурбує Вашого спокою.

Клас енергоефективності В
Енергоефективний прилад. Сушильна машина
Whirlpool з класом енергоефективності В.

Прозорий дизайн
Вишуканий дизайн сушильної машини Whirlpool
зробить її прикрасою будь-якого інтер'єру.

Функція Антизминання
Функція Антизминання допоможе уникнути зинання
за рахунок періодичних обертань барабану після
завершення циклу.

Делікатне сушіння
Дбайливий догляд за Вашими речами за рахунок
сушіння за низької температури.

Ecomonitor
Екологічно. Система Ecomonitor дозволяє Вам
відстежувати рівень енергоспоживання.

DSCX 90120
12NC: 857504210050

Штрих-код (EAN) код: 8003437473142

www.whirlpool.eu



ОСНОВНІ ХАРОСНОВНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Група продуктів Сушильна машина

Комерційний код DSCX 90120

Штрих-код (EAN) код 8003437473142

Тип конструкції Окрема

Тип встановлення Окрема

Зйомна верхня кришка Ні

Тип завантаження З фронтальним завантаженням

Основний колір продукту Білий

Потужність електричного підключення (Вт) 2700

Струм (А) 16

Напруга (В) 230

Частота (Гц) 50

Довжина шнура живлення (см) 150

Тип вилки Schuko

Висота продукту 855

Ширина продукту 596

Глибина продукту 659

Глибина з відкритими на 90 градусів дверцятами (мм) 1113

Вага нетто (кг) 40

ТЕХНІЧНІ ХАРТЕХНІЧНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Автоматичні програми Ні

Система контролю вологості Так/Є

Регульовна температура сушіння Ні

Індикація ходу програми Так/Є

Індикація часу до завершення циклу Так/Є

Опція Відкладеного старту Постійний

Максимальний час відкладення старту (год.) 12

Індикація заповнення фільтру Так/Є

Індикатор переповненого резервуару Так/Є

Швидке сушіння Ні

Функція Антизминання Так/Є

Об'єм барабану (л) 121

ЕНЕРГЕЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВТИЧНЕ МАРКУВАННЯАННЯ
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EU) B

Клас ефективності конденсації- NEW (2010/30/EU) B

Енергоспоживання, електрична сушильна машина, повне завантаження - NEW

(2010/30/EU)
5,27

Середньозважена ефективність конденсаці 85

Середньозважене річне споживання електроенергії, електрична сушильна

машина - NEW (2010/30/EC)
615,8

Максимальне завантаження, бавовна (кг) - NEW (2010/30/EU) 9,0

Тип сушильної машини конденсаційного типу

Рівень шуму (дБ(А) re 1 pW) 68

Тривалість стандартної програми по догляду за бавовною з повним

завантаженням
145

Тривалість стандартної програми по догляду за бавовною з частковим

завантаженням
80

Середньозважений час програми 108

Енергоспоживання у режимі stand-by - NEW (2010/30/EU) 0,86

Тривалість перебування у режимі stand-by - NEW (2010/30/EU) 15

Енергоспоживання у режимі Вимкнено - NEW (2010/30/EU) 0,35

ENERGIA · ЕНЕ РГИ Я · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

20../..

πρόγραμμα · ciclo · tsükkel 
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
ċiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

*
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