
• Clasă energetică A+++
• Capacitate spălare: 7 kg
• Viteză de centrifugare maximă: 1400 rpm
• Tehnologia 6TH Sense
• EcoDose
• SoftSoftMove
• FreshCare
• Rapid
• Bumbac Eco
• Program fibre mixte
• Culori 15°
• Opţiunea Rapid
• Delicate
• Indicatoare progres program
• Control spumă
• Lână
• Clătire intensivă
• Finalizare la temperatură înaltă
• Eliminare pete Bio 15°
• Start/Pauză
• Bumbac
• Sintetice
• Clătire şi centrifugare
• Drenare
• Prespălare
• Antişifonare
• Clasă de performanţă spălare şi centrifugare: A, B
• Consum total de apă pe an: 9300 L
• Indicator ciclu
• Indicator sfârşitul ciclului
• Hublou Alb
• Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
• Zgomot spălare 53 dB(A) / zgomot centrifugare 76 dB(A)
• Electroniccontrol al umezelii
• Consum de energie anual: 175 kWh/an

Masina de spalat rufe independenta cu incarcare
frontala Whirlpool: 7kg - FSCR70414

Specificatii masina de spalat rufe independenta Whirlpool:
culoare alb. Capacitate de pana la 7 kg. Pana la 1400 rpm.
Tehnologia Al 6-lea Simt, adapteaza in functie de incarcatura
resursele necesare. Design ideal si rezultate remarcabile de
spalare.

Tehnologia Al 6-lea Simt
Senzorii speciali monitorizeaza in permanenta procesul
spalarii hainelor, regland presiunea, consumul de apa
si timpul de spalare. Masina va spala atata timp cat
hainele sunt murdare si se va opri atunci cand
rezultatul spalarii este unul perfect.

Supreme Care
Descopera experienta de spalare Supreme Care. De
acum te bucuri de cele mai bune rezultate in spalare,
design, functionalitate. Controale intuitive gata sa iti
ofere cea mai buna experienta de spalare.

Wave Motion
Reprezinta un cumul de miscari specifice pe care
tamburul le face in functie de fiecare program in parte.
Miscarile sunt personalizate in functie de fiecare tip de
tesatura si incarcatura pe care masina le detecteaza
inca de la inceputul ciclului de spalare. Aceste miscari
reprezinta o combinatie inteligenta intre urmatorii
parametri: Acceleratii, Viteza, Pauza, Rotatii.

Sense Inverter Motor
Datorita motorului cu Sense Inverter te bucuri de
performante silentioase si experiente de spalare.

1400 rpm
Viteza impresionanta. De acum ai performanta de
centrifugare de pana la 1400 rpm.

Clasa de eficienta A+++
Clasa de eficienta a energiei nemaipomenita. Cu
ajutorul clasei de eficienta A+++, de acum te bucuri de
o cele mai bune rezultate si reducere de consum.

Capacitate 7 kg
Aceasta masina de spalat ofera o capacitate de
incarcare de pana la 7 kg.

Fresh Care
FreshCare este optiunea ce se poate activa de catre
consumator, atunci cand nu suntem siguri la cat timp
vom scoate rufele din masina de spalat la finele
programului. Astfel indiferent ca intarziem sau nu cu
extragerea rufelor din tambur, hainele isi vor pastra
mirosul de “proaspat spalate'’.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Masina de spalat rufe

Tipul de construcție Independent

Tipul de instalare Independent

Suprafață de lucru detașabilă N/A

Tip de încărcare Front loader

Culoarea principală a produsului Alb

Conectarea electrică (W) 1820

Curent (A) 10

Tensiune (V) 220-230

Frecvență (Hz) 50

Length of Electrical Supply Cord (cm) 120

Tip de conectare Schuko

Înălțimea produsului 850

Lățimea produsului 595

Adâncimea produsului 610

Greutate netă (kg) 70

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Programe automate Da

Opțiuni viteză de stoarcere Variabil

Omiteți stoarcerea Fara

Măsurare greutate -

Recunoaștere tipul țesătură -

Gradul de recunoaștere a murdăriei -

Control spumă Da

Control la balansare Da

Tip sistem de protecție a apei Fara

Opțiunea de spălare la rece Fara

Indicator progres -

Indicator digital contorizare Da

Opțiuni Pornire Întârziată Continuous

Durată max Pornire Întârziată (h) 0

Material cuvă Plastic

Volum tambur (l) 49

Alimentare cu apă caldă și rece Fara

Greutate brută (kg) 71

Inaltimea produsului impachetat 880

Dimensiune pachet produs 640

Adancimea produsului impachetat 640

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE) A+++

Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE) 175

Clasă de performanță la spălare A

Viteză maximă de centrifugare (rpm) - NOU (2010/30 / UE) 1400

Capacitatea de rufe din bumbac (kg) - NOU (2010/30 / UE) 7

Consum anual de apă (l / an) - NOU (2010/30 / UE) 9300

Consum de energie 60°C la încărcare completă 0.8

Consum de energie în modul pornit - NOU (2010/30 / UE) 0.25

Consum de energie în modul oprit - NOU (2010/30 / UE) 0.25

Umiditate% pentru încărcare uscată după stoarcere maximă - NOU (2010/30 / UE) 53

Durată medie spălare rufe din bumbac 60 ° C (încărcătură completă) - NOU (2010/30

/ UE)
240

Nivel zgomot la spălare (dB (A) re 1 pW) 53

Nivel zgomot la stoarcere (dB (A) re 1 pW) 76
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