FWDG86148B EU
12NC: 859991579730
Штрих-код (EAN) код: 8003437601071
Прально-сушильна машина Whirlpool соло: 8 кг FWDG86148B EU
Характеристики соло прально-сушильної машини
Whirlpool: білий колір. Завантаження для циклу сушіння
6 кг. Ексклюзивна технологія 6th SENSE постійно
контролює рівень вологості у барабані, гарантують якісні
результати та дбайливо турбуються про Ваші речі
Швидкий та енергоефективний віджим зі швидкістю
1400 об./хв.
Colours 15°
Низькі температури, ідеальний захист. Опція Colours
15° забезпечує догляд, захист та ідеальні результати
прання усього вашого кольорового одягу.
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Клас енергоефективності A
Завантаження під час сушіння: 6 кг
Максимальна швидкість віджиму: 1400 об./хв.
Рівень шуму під час прання 55 дБ(A) / рівень шуму під
час сушіння 61 дБ(A) / рівень шуму під час віджиму 81
дБ(A)
Технологія 6TH Sense
Споживання води 100 л
Опція FreshCare+
Відкладений старт 1-24 год.
Програма Прання та сушіння за 45 хвилин
Програма Прання та сушіння за 90 хвилин
Програма Швидке прання 30 ( Program chrono )
Програма Еко-бавовна (Eco Cotton)
Colours 15°
Програма Делікатне
Індикація ходу програми
Механічне управління
Програма Вовна
Полосканна та віджим
Віджим та злив
Програма Синтетика
Білий покриття
Інверторний мотор SenseInverter
14 програм
Електронне управління
Індикація циклу
Габарити продукту (ВxШxГ): 850x595x540 мм
Великий цифровий дисплей
Об'єм барабану: 58 л

Технологія 6TH SENSE
Ідеальна турбота про тканини. Ця прально-сушильна
машина Whirlpool оснащена технологією 6th SENSE, в
основі якої лежить багатопоточна система
розподілення тепла, яка дбайливо та ретельно
висушує Ваш одяг.
Програма прання та сушіння за 45 хвилин
Насолоджуйтесь кращими та швидшими
результатами. 45-хвилинна програма пере та висушує
1кг білизни всього за 45 хвилин, забезпечуючи
відмінні результати.
1400 обертів на хвилину
Надзвичайна швидкість. Швидкість віджиму цієї
моделі прально-сушильної машини Whirlpool складає
1400 об./хв.
Клас енергоефективності А
Енергоефективність. Прально-сушильна машини
Whirlpool з класом енергоефективності "А
"забезпечитьне лише ідеальні результати, але й
низький рівень енергоспоживання.
Завантаження для прання 8 кг
Вам не бракуватиме місця. Ця прально-сушильна
машина Whirlpool має завантаження 8 кг., тож Вам
завжди вистачатиме місця.
Технологія SoftMove
SoftMove technology provides a drum motion during
cycles, ensuring extra care for your delicate items. Особливі оберти барабану у технології SoftMove
забезпечують надзвичайно дбайливий та ефективний
догляд за Вашими речами.

www.whirlpool.eu

FWDG86148B EU
12NC: 859991579730
Штрих-код (EAN) код: 8003437601071
ОСНОВНІ ХАР
ХАРАК
АКТЕРИСТИКИ
ТЕРИСТИКИ
Група продуктів

Прально-сушильна машина

Комерційний код

FWDG86148B EU

Штрих-код (EAN) код

8003437601071

Тип конструкції

Окрема

Тип встановлення

Окрема

Зйомна верхня кришка

Ні

Тип завантаження

З фронтальним завантаженням

Основний колір продукту

Білий

Потужність електричного підключення (Вт)

1850

Струм (А)

10

Напруга (В)

220-240

Частота (Гц)

50

Довжина шнура живлення (см)

120

Тип вилки

Schuko

Висота продукту

850

Ширина продукту

595

Глибина продукту

540

Глибина з відкритими на 90 градусів дверцятами (мм)

-

Вага нетто (кг)

66

ТЕХНІЧНІ ХАР
ХАРАК
АКТЕРИСТИКИ
ТЕРИСТИКИ
Автоматичні програми

Так/Є

WHIRLPOOL

Система контролю вологості

Так/Є

FWDG86148B EU

Регульовна температура сушіння

Ні

Індикація ходу програми

-

Індикація часу до завершення циклу

Ні

Опція Відкладеного старту

Постійний

Максимальний час відкладення старту (год.)

0

Індикація заповнення фільтру

Ні

Швидке сушіння

Ні

Функція Антизминання

Ні

Об'єм барабану (л)

58

5.44

ЕНЕРГЕ
ЕНЕРГЕТИЧНЕ
ТИЧНЕ МАРКУВ
МАРКУВАННЯ
АННЯ
Клас енергоефективності

A

Клас віджиму

-

Capacity cotton (kg) washing

8

Завантаження сушіння, бавовна (кг)

6

Рівень шуму (dB(A) re 1 pW) -

55

Рівень шуму сушіння (дБ(А) re 1 pW)

61

% залишкової вологи після сушіння на макс. швидкості

53

Енергспоживання (прання та сушіння, повне завантаження) (кВт)

5.44

Енергспоживання (лише прання) (кВт)

1.04

Споживання води (прання та сушіння, повне завнатаження) (л)

100

Річне енергоспоживання (200 циклів Прання та сушіння, повне завантаження)
(кВт)

1088

Річне споживання води (200 циклів Прання та сушіння, повне завантаження)
(л)

20000

Тривалість циклу прання та сушіння (мін)

1.04

A B GC D E F
1400

8
6
100
55
81
61

675

www.whirlpool.eu

