
• Клас енергоефективності A++
• Завантаження прання: 5.5 кг
• Максимальна швидкість віджиму: 1100 об./хв.
• Технологія 6TH Sense
• Споживання води: 72 л
• FreshCare
• Програма Щоденне мікс. 40° (Daily mixed)
• Програма Еко-бавовна (Eco Cotton)
• Програма Ручне прання та Програма Вовна
• Colours 15°
• Опція прискорення програми Rapid option
• Опція Улюблене
• Програма Делікатне
• Індикація ходу програми
• Відміна програми
• Контроль піноутворення
• Програма Вовна
• Опція Інтенсивне полоскання
• Старт/Пауза
• Програма Бавовна
• Програма Синтетика
• Полосканна та віджим
• Програма Попереднє миття
• Клас прання та віджиму: A, C
• Споживання води на рік: 8000 л
• Індикація циклу
• Індикація завершення циклу
• Білий дверцята
• Блокування панелі управління
• Рівень шуму під час прання 59 dB(A) / spinning noise

74 дБ(A)
• Електронне управління
• Річне споживання електроенергії: 160 кВт/рік
• Мова на панелі управління: Symbols
• Клас віджиму: C

Пральна машина Whirlpool з вертикальним
завантаженням соло: 5.5 кг - TDLR 55111

Характеристики соло пральної машини Whirlpool: білий
колір. Вузька модифікація пральної машини стане
чудовим рішенням для невеликих приміщень Швидкий
та енергоефективний віджим зі швидкістю 1100 об./хв.
Ексклюзивна технологія 6th SENSE автоматично адаптує
налаштування відповідно до кожного обраного Вам
циклу та програми, забезпечуючи якість прання
Програма швидкого прання за 30 хвилин

Технологія 6TH SENSE
Відкрийте для себе ідеальний догляд.
Інтелектуальні сенсори 6TH SENSE адаптують
ресурси в залежності від об'єму і типу
завантаження, заощаджуючи до 50%* енергії, води і
часу. (* Порівняння між максимальним
завантаженням і завантаженням 1 кг на пральну
машину з функцією 6TH SENSE і Програмою для
бавовни 60°.)

FreshCare
Свіжа, суха білизна. Опція FreshCare - делікатний
цикл сушіння, який зробить Ваш одяг надзвичайно
свіжим.

Colours 15°
Низькі температури, ідеальний захист. Опція Colours
15° забезпечує догляд, захист та ідеальні результати
прання усього вашого кольорового одягу.

Енергоефективність: A++
Надзвичайна енергоефективність. Клас
енергоефективності A ++ цієї пральної машина
Whirlpool дозволить вам насолоджуватися
ідеальними результатами, та низьким
енергоспоживанням.

Завантаження 5,5 кг
Завантаження цієї моделі пральної машини
Whirlpool скаладає 5.5 кг.

Опція Прискорення програми
Ідеальні результати ще швидше. Ця опція
забезпечує ідеальне прання та сушку, на які ви
заслуговуєте, ще швидше.

Блокування від дітей
Насамперед безпека. Ця пральна машина Whirlpool
оснащена системою блокування від дітей для
запобігання випадкового використання цього
приладу дітьми.

Програма Кольорові речі
Ідеальний догляд за кольорами. Будьте певні, що
ваші кольорові речі отримують повний догляд.
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ОСНОВНІ ХАРОСНОВНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Група продуктів Пральна машина

Тип конструкції Окрема

Тип встановлення Окрема

Зйомна верхня кришка Ні

Тип завантаження З верхнім завантаженням

Основний колір продукту Білий

Потужність електричного підключення (Вт) 2100

Струм (А) 10

Напруга (В) 220-230

Частота (Гц) 50

Довжина шнура живлення (см) 120

Тип вилки Schuko

Висота продукту 900

Ширина продукту 400

Глибина продукту 600

Вага нетто (кг) 53

ТЕХНІЧНІ ХАРТЕХНІЧНІ ХАРАКАКТЕРИСТИКИТЕРИСТИКИ
Автоматичні програми Так/Є

Опції швидкості віджиму Змінний(-а)

Без віджиму Так/Є

Вимірювання ваги -

Визначення типу тканини -

Автоматичне визначення рівня забруднення -

Контроль піноутворення Так/Є

Контроль балансування Так/Є

Тип системи безпеки Ні

Опція прання у холодній воді Ні

Індикація ходу програми -

Індикація часу до завершення циклу Так/Є

Опція Відкладеного старту Постійний

Максимальний час відкладення старту (год.) 0

Матеріал шлангу Пластик

Об'єм барабану (л) 42

Підключення до гарячої та холодної води? Ні

Вага брутто (кг) 54

Висота продукту в упаковці 940

Ширина продукту в упаковці 450

Глибина продукту в упаковці 700

ЕНЕРГЕЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВТИЧНЕ МАРКУВАННЯАННЯ
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EU) A++

Річне енергоспоживання (кВт/рік) - NEW (2010/30/EU) 160

Клас прання A

Максимальна швидкість віджиму (об./хв.) - NEW (2010/30/EU) 1100

Максимальне завантаження, бавовна (кг) - NEW (2010/30/EU) 5.5

Річне споживання води (л/рік) - NEW (2010/30/EU) 8000

Енергоспоживання за температури 60 °C повне завантаження 0.82

Енергоспоживання у режимі stand-by - NEW (2010/30/EU) 0.11

Енергоспоживання у режимі Вимкнено - NEW (2010/30/EU) 0.11

Кільксть вологи у %післу сушіння з макс.швид. віджиму - NEW (2010/30/EU) 62

Середній час прання програма Бавовна 60°C (повне завантаження) - NEW

(2010/30/EU)
165

Рівень шуму прання (дБ(А) re 1 pW) 59

Рівень шуму віджиму (дБ(А) re 1 pW) 74

kg
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