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PRALKA

ITWA 51152 G (PL)
PRALKA ŁADOWANA OD GÓRY
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Wyświetlacz: Nie
Opisy na panelu: Język polski
Pojemność pralki: 5,5 kg
Prędkość obrotowa: 1100 obr/min
Klasa efektywności energetycznej: A++
Poziom hałasu podczas prania: 59 dBA
Poziom hałasu podczas odwirowywania: 74
dBA

Energy Saver
Opcja umożliwia pranie tkanin bawełnianych i syntetycznych przy równoczesnym oszczędzaniu prądu, a co za tym
idzie, większej trosce o środowisko naturalne. Oszczędność jest uzyskiwana poprzez pranie w zimnej wodzie i
zintensyfikowane działanie mechaniczne oraz optymalne wykorzystanie wody, które pozwalają osiągnąć żądany
rezultat. Opcja zalecana do lekko zabrudzonej odzieży. Zaleca się stosowanie środka piorącego w płynie.
Nakładka dla niewidomych
Specjalna nakładka na pralki umożliwiająca łatwą obsługę osobom niewidomym i słabowidzącym. Dostępna wraz z
instrukcją obsługi w pliku tekstowym i dostarczana na życzenie bez żadnych kosztów. Szczegóły na stronie:
http://www.siegnijpo6zmysl.pl/
Program "Codzienny"
To program zaprojektowany pod kątem codziennych potrzeb, dzięki któremu można uprać do 6 kg mieszanych
tkanin bawełnianych i syntetycznych w temperaturze 40°C w ciągu zaledwie 60 minut.
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Linia wzornicza
DANE TECHNICZNE
Technologia
Wyświetlacz

-

Sterowanie
Opisy na panelu

Elektroniczne

Prędkość obrotowa
Pojemność pralki

1100 obr/min

Poziom hałasu podczas prania
Poziom hałasu podczas odwirowywania

Język polski
5,5 kg
59 dBA
74 dBA

ENERGIA
Klasa efektywności energetycznej
Efektywność - Superdeklaracja

A++

Klasa efektywności prania
Klasa efektywności odwirowania

A

Szacunkowe roczne zużycie energii
Szacunkowe roczne zużycie wody

-C
160 kWh/rok
8000 l/rok

PRANIE
Liczba programów
Czas prania przy pełnym załadowaniu 2010/30/EC
Bawełniane
Syntetyczne
Wełniane
Delikatne
Jeans
Sport
Business
Codzienny 60 min/40°C
ECO
AquaEco
Szybki 30
Super szybki 15

18
210 min
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CECHY SZCZEGÓLNE
Intuicyjny panel
Opóźnienie startu
Rodzaj silnika
Soft Opening

•
•
Uniwersalny
-

Pozycjonowanie bębna
Kolorowe 15

•

WaveMotion
Clean+

-

Ulubione
Cycle End

-

Bez zagnieceń
Eco Bawełna

•

Nakładka dla niewidomych
ZENTechnology™

•

6th SenseInverter
WYMIARY

-

-

Wysokość produktu
Szerokośc produktu

900 mm

Głębokość produktu
Ciężar netto [kg]

600 mm

400 mm
58 kg

