
ZWQ61226CI Vrchem plněná pračka

Oblečení vyprané za pouhých 30 minut? Snadné.

Díky snadnému uživatelskému rozhraní má tato pračka jednoduše k dispozici
vše, co opravdu potřebujete. Pro rychlé 30 minutové praní stačí stisknout Start.

Snadný způsob, jak rychle usušit oblečení

Po zapnutí pračky je předvolený rychlý a snadný
každodenní prací program o délce 30 minut při 30 °C.
Vše, co musíte udělat, je stisknout Start – a je to!

S tímto svrchu plněným bubnem není třeba zápolit!

Po dokončení pracího programu se otvor v bubnu této pračky s vrchním
plněním zastaví vždy v horní poloze pro okamžitý a pohodlný odběr prádla.

Další benefity
Funkce FinishIn pro větší flexibilitu při plánování prádla•

Funkce rychlého praní zajišťuje až o 50 % rychlejší praní•

Technologie PowerJet zajišťuje vždy čistý dávkovač pracího prostředku•

Specifikace

Vrchem plněná pračka•
Náplň prádla: 6 kg•
Maximální rychlost odstřeďování: 1200
ot./min.

•

Velký LCD grafický displej•
Prací programy: Mini 30 Min, bavlna ,
bavlna ekonomický , syntetické , jemné
, vlna plus , osvěžení, Mix 20

•

Automatické nastavení bubnu do horní
pozice pro otevření na konci programu

•

Kontrola vyvažování náplně v bubnu•
Technologie Fuzzy Logic, reaguje na
množství náplně

•

Nožičky: 2 nastavitelné a 2 fixní nožky•
Rozměry VxŠxH (mm): 890 x 400 x
600

•

Technické specifikace

Kapacita praní (kg) : 6•
Energetická třída : A++•
Účinnost odstřeďování : B•
Max. rychlost odstřeďování (ot./min.) : 1200•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 167,0•
Roční spotřeba vody (l) : 9490•
Rozměry (mm) : 890x400x600•
Barva : Bílá•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Ovládání : Velký LCD displej•
Prací programy : Mini 30 Min, bavlna , bavlna ekonomický ,
syntetické , jemné , vlna plus , osvěžení, Mix 20

•

Funkce : výběr teploty, výběr otáček, nastavení, start/pauza,
Finish In

•

Spotřeba energie - bavlna 60°C (kWh) : 0.87•
Spotřeba en., poloviční náplň - bavlna 60°C (kWh) : 0.57•
Čas praní - bavlna 60°C (min) : 247•
Čas praní - bavlna, poloviční náplň 60°C (min) : 185•
Spotřeba vody - bavlna 60°C (l) : 43•
Spotřeba vody, poloviční náplň - bavlna 60°C (l) : 33•
Objem bubnu (l) : 42•
Typ motoru : Univerzální•
Hlučnost při praní dB(A) : 57•
Hlučnost odstřeďování dB(A) : 78•
Vlhkost v % po max. odstředění (2010/30/EC) : 53•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Kolečka a nožičky : 2 nastavitelné a 2 fixní nožky•
Délka kabelu (m) : 1,65•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 130•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 135•
Příkon (W) : 2200•
Napájecí napětí (V) : 230•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50•
EAN kód produktu : 7332543674206•

Popis výrobku
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