
• Energijos klasė A+++
• Skalbimo našumas: 7 kg
• Didžiausias gręžimo greitis: 1200 aps./min.
• „6TH Sense“ technologija
• Vandens apsauga: 1 „Eltek“
• Vandens suvartojimas: 48 l
• „ZenTechnology“
• „FreshCare“
• „Rapid“
• „Eco Cotton“
• Rankinio skalbimo ir vilnos programa
• Mišrių audinių programa
• Džinsai
• Sportiniai rūbai
• „Colours 15°“
• Programa „Baby“
• Programa „Rapid“
• jautrūs audiniai
• Programos progreso indikatoriai
• Programos atšaukimas
• Garų kontrolė
• Vilna
• Intensyvus skalavimas
• Pradėti / pristabdyti
• Medvilnė
• Sintetika
• Skalavimas ir gręžimas
• Išankstinis plovimas
• Skalbimo ir gręžimo našumo klasė: A, A
• Bendras metinis vandens suvartojimas: 8900 l
• Ciklo indikatorius
• Ciklo pabaigos indikatorius
• Baltos durys
• Švelnus atidarymas

„Whirlpool“ laisvai pastatoma iš viršaus pakraunama
skalbyklė: 7 kg - TDLR 70230

„Whirlpool“ laisvai pastatomos skalbyklės charakteristikos:
balta spalva. Erdvi 7kg talpa. Mūsų siauras prietaisas yra
puikus sprendimas mažoms erdvėms. Didelis, išteklius
taupantis 1200 sūkių per minutę greitis. Išskirtinės „6th
SENSE“ technologijos dėka nustatymai dinamiškai pritaikomi
kiekvienai atskirai skalbinių įkrovai, užtikrinant optimalią
visų skalbinių priežiūrą.

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°“.)

Garso izoliacija
Mėgaukitės tyla. Ši „Whirlpool“ skalbimo mašina
pasižymi pažangiu triukšmo mažinimo dizainu, kad
galėtumėte mėgautis idealiais rezultatais ir didesne
ramybe.

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

ZEN Technologija
Mėgaukitės tyla. Novatoriška technologija „Zen“
pakeičia tradicinę diržinę pavarą didelės galios varikliu,
kuris tiesiogiai suka būgną. Tai reiškia mažesnę
vibraciją, mažesnį apsisukimų greitį ir daugiau tylos bei
ramybės.

1200 aps./min
Nepaprastas greitis. Ši „Whirlpool“ skalbimo mašina
pasižymi 1 200 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.

Colours 15°
Žema temperatūra, tobula apsauga. Programa „Colour
15°“ užtikrina priežiūrą ir apsaugą, kurios jūs verti, tuo
pat metu garantuodama idealius spalvotų drabužių
skalbimo rezultatus.

TDLR 70230
12NC: 859333010050

GTIN (EAN) kodas: 8003437726774

www.whirlpool.eu



PPAAGRINDINĖGRINDINĖS YPS YPAATYBĖTYBĖSS
Produkto grupė Skalbimo mašina

Konstrukcijos tipas Laisvai pastatomas

Montavimo tipas Laisvai pastatomas

Nuimamas darbastalis Ne

Pakrovimo tipas Su durelėmis viršuje

Pagrindinė gaminio spalva Baltos

Elektros galia (W) 2000

Srovė (A) 10

Įtampa (V) 220-230

Dažnis (Hz) 50

Maitinimo laido ilgis (cm) 120

Kištuko tipas „Schuko“

Gaminio aukštis 900

Gaminio plotis 400

Gaminio gylis 600

Grynasis (neto) svoris (kg) 56

TETECHNINĖCHNINĖS SS SAAVYBĖVYBĖSS
Automatinės programos Taip

Gręžimo greičio parinktys Reguliuojamas

Praleisti gręžimą Taip

Svorio matavimas -

Tekstilės tipo atpažinimas -

Nešvarumų atpažinimo lygis -

Putų kontrolė Taip

Pusiausvyros kontrolė Taip

Vandens apsaugos sistemos tipas 1 „Eltek“

Šalto skalbimo funkcija Ne

Progreso indikatorius -

Skaitmeninis laikmačio indikatorius Taip

Paleidimo atidėjimo parinktys Tęstinis

Ilgiausias pradžios atidėjimas (val.) 0

Kubilo medžiaga Plastikinis

Būgno talpa (l) 42

Karšto ir šalto vandens įleidimas? Ne

Bendrasis svoris (kg) 57

Supakuoto gaminio aukštis 940

Supakuoto gaminio plotis 450

Supakuoto gaminio gylis 700

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

Metinis energijos suvartojimas (kWh/m.) – NAUJA (2010/30/ES) 174

Skalbimo efektyvumo klasė A

Didžiausias gręžimo greitis (aps./min.) – NAUJA (2010/30/ES) 1200

Talpa, medvilnė (kg) – NAUJA (2010/30/ES) 7

Metinis vandens suvartojimas (l/m.) – NAUJA (2010/30/ES) 8900

Energijos suvartojimas, 60 °C, pilna įkrova 0.9

Energijos suvartojimas įjungimo režimu – NAUJA (2010/30/ES) 0.11

Energijos suvartojimas išjungimo režimu – NAUJA (2010/30/ES) 0.11

Drėgmės kiekis procentais sausos apkrovos atveju po didž. gręžimo – NAUJA (2010/

30/ES)
44

Vidutinis skalbimo laikas, medvilnė, 60 °C (pilna įkrova) – NAUJA (2010/30/ES) 240

Triukšmo lygis skalbiant (db(A) re 1 pW) 49

Triukšmo lygis gręžiant (db(A) re 1 pW) 71

kg

 

 

dB

dB

„WHIRLPOOL“
TDLR 70230

174

8900 7 ABCDEFG

49

71
2010/1061

TDLR 70230
12NC: 859333010050

GTIN (EAN) kodas: 8003437726774

www.whirlpool.eu


