FWL71252W EU
12NC: 859991530140
Codul GTIN (EAN): 8003437728471
Masina de spalat rufe independenta cu incarcare
frontala Whirlpool: 7kg - FWL71252W EU
Specificatii masina de spalat rufe independenta Whirlpool:
culoare alb. Capacitate de pana la 7 kg. Pana la 1200 rpm.
Cu tehnologia Colours 15, poti spala la 40 de grade ca la 15.
Spalare rapida, in doar 30 de minute.
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Clasă energetică A++
Capacitate spălare: 7 kg
Viteză de centrifugare maximă: 1200 rpm
Consum de apă: 52.5 L
Soft
SoftMove
FreshCare+
Utilizare zilnică 30°
Utilizare zilnică 40°
Utilizare zilnică amestec 40°
Rapid
Chrono 30 °C
Bumbac Eco
Program fibre mixte
Program Articole de dimensiuni mari speciale
Blugi
Articole sportive
Culori 15°
Program Baby
Opţiunea Rapid
Delicate
Indicatoare progres program
Anulare program
Control spumă
Lână
Start/Pauză
Bumbac
Albe
Sintetice
Clătire şi centrifugare
Evacuare şi centrifugare
Drenare
Prespălare
Program Spălare la temperaturi reduse
Clasă de performanţă spălare şi centrifugare: A, B
Consum total de apă pe an: 10630 L

Fresh Care+
Pastrati-va imbracamintea proaspata după încheierea
ciclului. Sistemul inovator FreshCare + se ocupa de
imbracamintea dvs. din interiorul masinii de spalat cu o
actiune delicata de aburire si miscare. Sistemul nou
FreshCare + maseaza usor rufele cu regularitate,
miscari lente alternate cu actiunea aburului permitand o circulatiei a aerului in interiorul fibrelor
pentru a mentine imbracamintea proaspata si pentru a
preveni mirosurile neplacute. Tratamentul FreshCare +
lasă hainele cu adevarat proaspete - chiar si după 6 ore
de la terminarea ciclului. Tratamentul FreshCare +
inhiba proliferarea principalelor surse de miros
neplacut (in interiorul masinii de spalat) pana la 6 ore.
Nu este compatibil cu programele destinate articolelor
de imbracaminte delicate si paturilor.
Colours 15
Temperatura joasa, protectie perfecta. Programul
Colour 15° te ajuta sa ai haine mereu strlucitoare.
Child Lock
Blocheaza butoanele si butonul rotativ de pe panoul de
comanda pentru a preveni utilizarea accidentala.
1200 rpm
Viteza impresionanta. De acum ai performanta de
centrifugare de pana la 1200 rpm.
Clasa de eficienta A++
Clasa de eficienta a energiei nemaipomenita. Cu
ajutorul clasei de eficienta A++, de acum te bucuri de o
cele mai bune rezultate si reducere de consum.
Capacitate 7 kg
Aceasta masina de spalat ofera o capacitate de
incarcare de pana la 7 kg.
Colours Program
Grija pentru culori. Datorita programului Colours te
bucuri de haine strlucitoare ca in prima zi.
Daily Load
Spalare zilnica. Programul de spalare zilnica acopera o
incarcatura de 3,5 kg un mix de cotton si sintetice, la o
temperatura de 40 de grade in doar 60 de minute.
Program Baby
Ultra protectie pentru pielea fina a bebelusului tau. De
acum ciclul special te ajuta sa previi discounfortul
printr-o clatire suplimentara.

www.whirlpool.eu
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MAIN FE
FEA
ATURE
TURESS
Grup de produse

Masina de spalat rufe

Tipul de construcție

Independent

Tipul de instalare

Independent

Suprafață de lucru detașabilă

Fara

Tip de încărcare

Front loader

Culoarea principală a produsului

Alb

Conectarea electrică (W)

1850

Curent (A)

10

Tensiune (V)

220-240

Frecvență (Hz)

50

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm)

120

Tip de conectare

Schuko

Înălțimea produsului

845

Lățimea produsului

595

Adâncimea produsului

575

Greutate netă (kg)

66

TE
TECHNICAL
CHNICAL FE
FEA
ATURE
TURESS
Programe automate

Da

Opțiuni viteză de stoarcere

Variabil

Omiteți stoarcerea

Da

Măsurare greutate

-

Recunoaștere tipul țesătură

-

Gradul de recunoaștere a murdăriei

Whirlpoool

FWL71252W EU

-

Control spumă

Da

Control la balansare

Da

Tip sistem de protecție a apei

Fara

Opțiunea de spălare la rece

Fara

Indicator progres

Da (ecran)

Indicator digital contorizare

Fara

Opțiuni Pornire Întârziată

Continuous

Durată max Pornire Întârziată (h)

198

0

Material cuvă

Plastic

Volum tambur (l)

52

Alimentare cu apă caldă și rece

kg

59 dB

Fara

Greutate brută (kg)

67

Inaltimea produsului impachetat

870

Dimensiune pachet produs

640

Adancimea produsului impachetat

590

10630

7

B

A CDEFG

79 dB

2010/1061

ENER
ENERG
GY LABEL
Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE)

A++

Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE)

198

Clasă de performanță la spălare
Viteză maximă de centrifugare (rpm) - NOU (2010/30 / UE)
Capacitatea de rufe din bumbac (kg) - NOU (2010/30 / UE)
Consum anual de apă (l / an) - NOU (2010/30 / UE)
Consum de energie 60°C la încărcare completă

A
1200
7
10630
1.09

Consum de energie în modul pornit - NOU (2010/30 / UE)

8

Consum de energie în modul oprit - NOU (2010/30 / UE)

0.5

Umiditate% pentru încărcare uscată după stoarcere maximă - NOU (2010/30 / UE)

53

Durată medie spălare rufe din bumbac 60 ° C (încărcătură completă) - NOU (2010/30
/ UE)

215

Nivel zgomot la spălare (dB (A) re 1 pW)

59

Nivel zgomot la stoarcere (dB (A) re 1 pW)

79

www.whirlpool.eu

