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Abertura da porta do móvel permutável
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Classe de eficiência energética A++~
Capacidade de carga: 7 kg
Velocidade máx. de centrifugado: 1000 rpm
Comando único electrónico selector de programas e
temperatura
Programas especiais: - Lavagem à mão e lavagem a frio em
todos os programas
Funções adicionais: início/pausa
Protecção multipla contra inundações. Protecção contra
fugas de água
Possibilidade de fixação da porta do móvel à esquerda ou a
direita
Possibilidade de instalação sob bancadas com altura de 82
cm.
Consumo de energia/água: 193 kWh/10340 litros por ano,
com base nos programas da norma
Nível de ruído na lavagem: 56 dB(A), no programa da norma

Acessórios incluidos
4242006272562

3TI773BC
Abertura da porta do móvel permutável
Branco

Características
Tipo de construção: Encastrar
Altura sem tampo (mm): 820
Dimensões do produto (mm): 820 x 595 x 584
Peso líquido (kg): 78,4
Classificação da ligação (W): 2300
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Certificados de aprovação: CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 220
Classe de desempenho de lavagem: A
De que lado está montada a porta?: À esquerda
Rodas: Não
Código EAN: 4242006272562
Características de consumo e ligação

Capacidade algodão (kg) - NOVO (2010/30/EC): 7,0
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC): 193
Consumo de energia (kWh):
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC): 0,20
Consumo de energia em estado inativo - NEW (2010/30/EC): 0,60
Consumo anual de água (l/annum) - NOVO (2010/30/EC): 10340
Classe de desempenho da centrifugação: C
Velocidade de centrifugação máxima (rpm) - novo (2010/30/EC): 982
Ø Tempo de lavagem "Algodão 40 °C", carga parcial, 2010/30/EC
(min.): 150
Ø Tempo de lavagem "Algodão 60 °C", carga completa, 2010/30/EC
(min.): 150
Ø Tempo de lavagem "Algodão 60 °C", carga parcial, 2010/30/EC
(min.): 150
Duração de modo stand-by - novo (2010/30/EC):
Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW): 56
Nível de ruído da centrifugação dB(A) re 1 pW: 70
Tipo de instalação: Totalmente integrado
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