
• Energijos klasė A++
• Džiovinimo našumas: 9,0 kg
• Balta apdaila
• „6TH Sense“ technologija
• Šilumos siurblio technologija
• „SoftMove“
• „3DRY“ technologija
• Pradžios atidėjimas 1–12 val.
• „SteamCare“
• Džiovinimo laikas
• Garai
• „Wool Excellence“
• jautrūs audiniai
• Reguliuojami džiovinimo lygiai
• Greita programa
• „Steam Refresh“
• Mišrių audinių programa
• Didelės apimties skalbinių programa
• Funkcija nuo raukšlėjimosi
• „Eco monitor“
• Progreso indikatorius
• „SenseInverter“ variklis
• Garso lygis: 65 dB(A)
• Atvirkštinis sukimo veiksmas
• Džiovinimo laiko rinkiklis
• Vaikų užraktas
• Filtro LED indikatorius
• Ciklo pabaigos indikatorius
• Abipusiai vyriai
• Skaitmeninis laikmačio indikatorius
• „Air Care“ būgno dizainas
• Balta durys
• Skaitmeninis ekranas
• Elektroninis valdymas
• Kondensacinė džiovyklė

Whirlpool džiovyklė su šilumos siurbliu: laisvai
pastatoma, 9,0kg - HSCX 90420

„Whirlpool“ laisvai pastatomos džiovyklės charakteristikos:
ypač erdvus 9,0kg talpos būgnas, todėl Jums niekada
nepritrūks vietos. Stiklo durų dizainas. Inovatyvi
technologija užtikrina itin tylų veikimą. Džiovinimas garais –
švelnus higieniškas džiovinimas, sumažinantis skalbinių
susiglamžymą ir suteikiantis jiems gaivumo. Šilumos siurblio
technologijos dėka oras džiovyklėje pakartotinai pašildomas,
žymiai sumažinant energijos sąnaudas.

6TH SENSE tehnologija
„6Th Sense“ automatiškai nustato skalbinių kiekį ir
nustato tinkamą džiovinimo ciklo laiką, garantuodama
pageidaujamą sausumo lygį ir optimizuodama laiką bei
energijos sąnaudas.

SenseInverter variklis
Itin taupus variklis, veikiantis kintamu greičiu,
garantuojantis pažangesnius rezultatus, taigi ir specialią
audinių priežiūrą.

SteamCare
Delikati priežiūra. Džiovinimas garuose užtikrina subtilų,
higienišką džiovinimą, kuris palengvina lyginimą ir
audiniams suteikia gaivumo.

9kg talpa
Visa jums reikalinga talpa. Šioje „Whirlpool“ džiovyklėje
su didžiuliu 9 kg talpos būgnu yra pakankamai vietos jūsų
skalbiniams.

Labai tylus veikimas
Mėgaukitės tyla. Ši „Whirlpool“ džiovyklė sukurta tam,
kad suteiktų idealius rezultatus, veikdama labai tyliai, kad
galėtumėte mėgautis papildoma tyla ir ramybe.

Energinė klasė A++
Didesnis energijos efektyvumas. Dėl A++ energijos klasės
ši „Whirlpool“ džiovyklė leis jums mėgautis idealiais
rezultatais ir labai mažu energijos sunaudojimu.

Skaidrus dizainas
Rafinuotas dizainas. Dėl šios „Whirlpool“ džiovyklės
unikalaus permatomo dizaino ji patraukliai atrodys jūsų
namuose.

Didelių skalbinių programa
Itin erdvi – jūsų skalbiniams užteks vietos. O pasirinkus
didelių skalbinių programą net ir stambiausi skalbiniai
visiškai išdžius.

Apsauga nuo susiglamžymo
Pasirinkus funkciją nuo susiglamžymo, ciklo pabaigoje
atliekamas procesas, kurio metu periodiškai vartomi
drabužiai, kad atsirastų kuo mažiau susiglamžymo.

HSCX 90420
12NC: 857503810050

GTIN (EAN) kodas: 8003437473043

www.whirlpool.eu



PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Džiovyklė

Komercinis kodas HSCX 90420

GTIN (EAN) kodas 8003437473043

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Montavimo tipas Laisvai pastatomas

Nuimamas darbastalis Ne

Pakrovimo tipas Pakraunama iš priekio

Pagrindinė gaminio spalva Balta

Elektros jungties galia (W) 950

Srovė (A) 10

Įtampa (V) 230

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 150

Kištuko tipas „Schuko“

Gaminio aukštis 855

Gaminio plotis 596

Gaminio gylis 659

Gylis su 90 laipsniu atidarytomis durimis (mm) 1113

Grynasis (neto) svoris (kg) 47

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Automatinės programos Ne

Drėgmės stebėjimo sistema Taip

Reguliuojama džiovinimo temperatūra Ne

Progreso indikatorius Taip

Skaitmeninis laikmačio indikatorius Taip

Paleidimo atidėjimo parinktys Tęstinis

Ilgiausias pradžios atidėjimas (val.) 12

Užblokuoto filtro indikatorius Taip

Pilno bako indikatorius Taip

Greitas išdžiovinimas Ne

Funkcija nuo susiglamžymo Taip

Būgno talpa (l) 121

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A++

Kondensacijos efektyvumo klasė – NAUJA (2010/30/ES) A

Energijos suvartojimas, elektrinė džiovyklė, pilna įkrova – NAUJA (2010/30/ES) 2,19

Svertinis kondensacijos efektyvumas 91

Svertinis metinis energijos suvartojimas, elektrinė džiovyklė – NAUJA (2010/30/ES) 259,0

Talpa, medvilnė (kg) – NAUJA (2010/30/ES) 9,0

Džiovyklės tipas Kondensacinė

Triukšmo lygis (db(A) re 1 pW) 65

Standartinės medvilnės programos trukmė esant pilnai įkrovai 195

Standartinės medvilnės programos trukmė esant dalinei įkrovai 112

Svertinis programos laikas 148

Energijos suvartojimas budėjimo režimu – NAUJA (2010/30/ES) 1,07

Budėjimo režimo trukmė – NAUJA (2010/30/ES) 15

Energijos suvartojimas išjungimo režimu – NAUJA (2010/30/ES) 0,40
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