
• Energijos klasė A+++
• Skalbimo našumas: 7 kg
• Didžiausias gręžimo greitis: 1400 aps./min.
• „6TH Sense“ technologija
• „EcoDose“
• „Soft„SoftMove“
• „FreshCare“
• „Rapid“
• „Eco Cotton“
• Mišrių audinių programa
• „Colours 15°“
• Programa „Rapid“
• jautrūs audiniai
• Programos progreso indikatoriai
• Garų kontrolė
• Vilna
• Intensyvus skalavimas
• Karšta apdaila
• „Bio Stain 15°“
• Pradėti / pristabdyti
• Medvilnė
• Sintetika
• Skalavimas ir gręžimas
• Vandens išleidimas
• Išankstinis plovimas
• Apsauga nuo raukšlėjimosi
• Skalbimo ir gręžimo našumo klasė: A, B
• Bendras metinis vandens suvartojimas: 9300 l
• Ciklo indikatorius
• Ciklo pabaigos indikatorius
• White durys
• Vaikų užraktas
• Skalbimo garso lygis 53 dB(A) / gręžimo garso lygis 76

dB(A)
• Elektroninis valdymas

„Whirlpool“ laisvai pastatoma iš priekio pakraunama
skalbyklė: 7 kg - FSCR 70413

„Whirlpool“ laisvai pastatomos skalbyklės charakteristikos:
balta spalva. Erdvi 7kg talpa. Didelis, išteklius taupantis 1400
sūkių per minutę greitis. Išskirtinės „6th SENSE“
technologijos dėka nustatymai dinamiškai pritaikomi
kiekvienai atskirai skalbinių įkrovai, užtikrinant optimalią
visų skalbinių priežiūrą. Mūsų „Supreme Care“ kolekcijos
dalis – išskirtinis dizainas ir puikūs skalbimo rezultatai.

6th SENSE tehnologija
Atraskite tobulą priežiūrą. „6th SENSE“ išmanūs
davikliai pritaiko išteklius pagal skalbinių dydį ir tipą,
leisdami sutaupyti iki 50 %* energijos, vandens ir laiko.
(*Lyginant maksimalų svorį ir 1 kg skalbyklėje su „6th
SENSE“ funkcija ir programa „Cotton 60°“.)

Supreme Care
Atraskite puikią skalbimo patirtį. „Supreme Care“
prietaisai pasižymi geriausiu dizainu, funkcijomis ir
funkcionalumu. Dėl intuityvaus valdymo, puikių
technologijų ir neprilygstamos priežiūros jūs
mėgausitės pačia geriausia skalbimo patirtimi.

WaveMotion
Ideali drabužių priežiūra. Nauja „Wave Motion“
technologija pasižymi „6th SENSE“ davikliais, kurie
dinamiškai pritaiko būgno judesius, užtikrindami
idealią drabužių priežiūrą. Ši novatoriška technologija
užtikrina, kad jūsų skalbiniai būtų tolygiai ir subtiliai
paskirstomi būgno viduje, kad visuomet galėtumėte
mėgautis idealais rezultatais.

SenseInverter variklis
Veikia tyliai. Šios „Whirlpool“ skalbimo mašinos
novatoriškas „SENSEInverter“ variklis sukurtas tam, kad
būtų užtikrintas ilgalaikis ir tylus darbas. Mėgaukitės
idealiais rezultatais ir papildoma ramybe ir tyla.

1400 aps./min
Nepaprastas greitis. Ši „Whirlpool“ skalbimo mašina
pasižymi 1 400 apsisukimų per minutę greičiu.

A+++ energinis efektyvumas
Puikus energijos efektyvumas. Dėl A+++ energijos
klasės ši „Whirlpool“ skalbimo mašina leis jums
mėgautis idealiais rezultatais ir mažu energijos
sunaudojimu.

7 kg talpa
Ši „Whirlpool“ skalbimo mašina yra su 7 kg talpos
būgnu jūsų skalbiniams.

FreshCare
Gaivūs ir sausi skalbiniai. Funkcija „FreshCare“ pasižymi
švelniu vartymo ciklu, kai skalbimo ciklas pasibaigia,
kad jūsų drabužiai būtų gaivūs, sausi ir paruošti.

FSCR 70413
12NC: 859207110010

GTIN (EAN) code: 8003437260933

www.whirlpool.eu



PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Washing machine

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Montavimo tipas Laisvai pastatomas

Nuimamas darbastalis Nėra

Pakrovimo tipas Front loader

Pagrindinė gaminio spalva White

Elektros galia (W) 1820

Srovė (A) 10

Voltage (V) 220-230

Dažnis (Hz) 50

Length of Electrical Supply Cord (cm) 120

Kištuko tipas „Schuko“

Gaminio aukštis 850

Width of the product 595

Gaminio gylis 610

Grynasis (neto) svoris (kg) 70

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Automatinės programos Yes

Gręžimo greičio parinktys Variable

Praleisti gręžimą Ne

Weight measurement -

Tekstilės tipo atpažinimas -

Nešvarumų atpažinimo lygis -

Putų kontrolė Yes

Pusiausvyros kontrolė Yes

Type of water protection system Ne

Šalto skalbimo funkcija Ne

Progreso indikatorius -

Skaitmeninis laikmačio indikatorius Yes

Paleidimo atidėjimo parinktys Tęstinis

Ilgiausias pradžios atidėjimas (val.) 0

Tub material Plastikinis

Būgno talpa (l) 49

Karšto ir šalto vandens įleidimas? Ne

Bendrasis svoris (kg) 71

Supakuoto gaminio aukštis 880

Width of the packed product 640

Supakuoto gaminio gylis 640

ENERENERGINĖ KGINĖ KORORTELĖTELĖ
Energy efficiency class - NEW (2010/30/EU) A+++

Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EU) 175

Washing performance class A

Maximum spin speed (rpm) - NEW (2010/30/EU) 1400

Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EU) 7

Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EU) 9300

Energijos suvartojimas, 60 °C, pilna įkrova 0.8

Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EU) 0.25

Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EU) 0.25

Moisture content % on dry load after max. spin - NEW (2010/30/EU) 53

Average washing time cotton 60°C (full load) - NEW (2010/30/EU) 240

Triukšmo lygis skalbiant (db(A) re 1 pW) 53

Triukšmo lygis gręžiant (db(A) re 1 pW) 76

kg
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