1 /3

iQ700
WT47W540BY
מייבש כביסה עם מעבה בשילוב
טכנולוגיית משאבת חום

 בעל משאבת חום החסכונית מאוד בצריכתiSensoric מייבש מסדרת
חשמל! ייבוש בעזרת מעבה עם ניקוי עצמי אוטומטי – לשמירה קבועה של
!יעילות בצריכת האנרגיה וללא הצורך בתחזוקה שוטפת
✓ ייבוש בעזרת מעבה עם ניקוי עצמי אוטומטי – לשמירה קבועה של יעילות
!בצריכת האנרגיה וללא הצורך בתחזוקה שוטפת
✓ תוכניות קצרות יותר
 יעיל ומהירA ✓ מייבש עם דירוג אנרגטי
 דקות40  רק, תוכנית ייחודית ומהירה במיוחד- Rapid 40 ✓
 לייבוש טוב יותר ושמירה על איכות הבגדים- ✓ ייבוש באמצעות חיישנים

Features
נתונים טכניים
 נפרד: נפרד/מובנה
 לא: חלק עליון ניתן להסרה
 ימין: ציר הדלת
145.0 : (אורך כבל חשמל )ס"מ
842 : (גובה עם משטח עבודה )מ"מ
x 598 x 599 842 : (מידות המוצר )מ"מ
54.4 : (משקל נטו )ק"ג
Fluorinated greenhouse gases : Yes
Type of refrigerant : R407C
Hermetically sealed equipment : Yes
Quantity of fluorinated gases (kg) : 0.290
The quantity expressed in CO2 equivalent (t) : 0.514
EAN : 4242003677148 קוד
1000 : (דירוג חיבור )ואט
10 : (זרם )אמפר
220-240 : (מתח )וולט
50 : (תדירות )הרץ
CE, Eurasian, VDE : תעודות אישור
2010/30/EC) : 9.0)  חדש- (קיבולת כותנה )ק"ג
Standard cotton programme : Cotton cupboard dry
Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC)
(kWh) : 2.13
Standard cotton programme time at full load (min) : 157
Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC)
(kWh) : 1.21
Standard cotton programme time at partial load (min) : 97
Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/
EC) (kWh) : 259.0
Weighted programme time (min) : 123
Average condensation efficiency full load (%) : 87
Average condensation efficiency partial load (%) : 94
Weighted condensation efficiency (%) : 91
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קיבולת 9 :ק"ג
דירוג אנרגיהA :
ייבוש בשיטת קונדנסור עם משאבת חום  -המייבש החסכוני ביותר!
ייבוש באמצעות חיישני לחות – לחסכון בחשמל ובזמן
תוכניות מיוחדות :אוורור צמר  ,מעורב ,בגדי טיולים ,מגבות  ,פוך ,ייבוש באוויר
חם  ,ייבוש באוויר קר – Hygiene ,תוכנית ייבוש המתאימה לבעלי עור רגיש
)בשימוש בבגדי כותנה( ,הלבשה תחתונה ,מהיר  ,40חולצות
פעולה למניעת קמטים – עד  120דקות בסיום התכנית
לחצני מגע :הפעלה/השהיה ,חום נמוך  ,צפצוף ,סוג ייבוש ,טיימר להפעלה
מאוחרת עד  24שעות מראש
ייבוש בעזרת מעבה עם ניקוי עצמי אוטומטי
תצוגת  LEDגדולה ונוחה לזמן סיום התוכנית ,התחלה מאוחרת ,מצב התוכנית
ואפשרויות מיוחדות
 :softDry drumתוף מנירוסטה במבנה מיוחד לטיפול בסוגי בדים שונים
 antiVibrationמערכת בקרת יציבות – מבנה דפנות ייחודי המאפשר יציבות
בעת הסחיטה
תאורה פנימית של התוף
כרום ,לבן
משמיע צליל בסיום התוכנית
נעילה בטיחותית בפני ילדים
ציר הדלת :בצד ימין
ערכת ניקוז מי העיבוי לביוב
מידות בס"מ :גובה ,cm 84.2 -רוחב ,cm 59.8 -עומק לא כולל דלת59.9 -
 .cmישנן מכונות כביסה המגיעות לעומק של  64ס"מ .יש להיעזר בשרטוט
למידע נוסף.
ניתן להתקנה בגובה  85ס"מ
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ציורי ממדים

