
Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, 7 kg, 1000 rpm
WNP1001C7

WNP1001C7

Κατανάλωση & επιδόσεις
• Μέγιστη χωρητικότητα: 7 κιλά
• Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1000 rpm**
• Ενεργειακή κλάση: A+++, σε μια κλίμακα ενεργειακών

κλάσεων από Α+++ έως D
• A+++ (-10%): καταναλώνει 10% λιγότερη ενέργεια από την

κλάση Α+++ (157 kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 174 kWh)
• Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 157 kWh, 9020 lt
• Επίπεδα θορύβου: πλύση 54 dB, στύψιμο 74 dB
Προγράμματα
• Βαμβακερά, βαμβακερά eco, βαμβακερά + πρόπλυση,

βαμβακερά γρήγορο, συνθετικά, ευπαθή/μεταξωτά, μάλλινα,
γρήγορο 15', ξέβγαλμα, στύψιμο/άντληση, ανάμεικτα

Επιλογές πλύσης
• Πλήκτρα αφής Touch Control για: επιλογή στροφών

στυψίματος, προσθήκη ρούχων, προγραμματισμός λήξης σε
1-24 ώρες

• Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη
διάρκεια της πλύσης

Ενδείξεις πλυντηρίου & χειρισμός
• Οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος,

στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και
προτεινόμενου φορτίου

• Επιλογέας προγραμμάτων SoftDial
• Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
• Ένδειξη LED για την εξέλιξη του προγράμματος
Τεχνολογία
• EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας inverter BLDC, πιο

αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από το
συμβατικό

• Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
• HydroShower σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
• AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
• Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
• Αναγνώριση αφρού
• Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
Χαρακτηριστικά ασφαλείας
• Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
• Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)
Διαστάσεις & εγκατάσταση συσκευής
• Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84.8 cm x 59.8 cm x 58.4 cm
• Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 54.6 cm
• Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 95.6 cm

Προαιρετικά εξαρτήματα
WMZ2200 Accessories washing machines
WMZ2381 Accessories washing machines

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται
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Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, 7 kg, 1000 rpm
WNP1001C7

Χαρακτηριστικά
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Ελεύθερη συσκευή
Φορά ανοίγματος πόρτας: Μεντεσές αριστερά
Χρώμα / Υλικό πλαϊνών: Λευκό
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm): 160
Ύψος υποτοιχισμού: 850,00
Ύψος προϊόντος (mm): 848
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm): 848 x 598 x 546
Ροδάκια: Όχι
Καθαρό βάρος (kg): 67,600
Χωρητικότητα (lt): 55
Χρώμα συσκευής: Λευκό
Πλαίσιο πόρτας: Grey, white
Επίπεδο θορύβου πλύσης (dB(A) re 1 pW): 54
Ονομαστική ισχύς (W): 2300
Ηλεκτρικό ρεύμα (A): 10
Τάση (V): 220-240
Συχνότητα (Hz): 50
Energy Star: Όχι
Το καλώδιο συμπεριλαμβάνεται: Ναι
Τύπος πρίζας: Πριζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εξαγωγής νερού (in): 59,05
Μήκος σωλήνα εξαγωγής (in): 59,05
Διαστάσεις συσκευής (Υ x Π x Β) (in): x x
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (in): 33.85 x 25.19 x 25.19
Καθαρό βάρος (lbs): 149
Μεικτό βάρος παλέτας (lbs): 151
Μήκος σωλήνα εξαγωγής νερού: 150,00
Μήκος σωλήνα εξαγωγής: 150,00
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) mm: 860 x 640 x
640
Μεικτό βάρος (kg): 68,6

Κατανάλωση και στοιχεία σύνδεσης
Ονομαστική ισχύς (W): 2300
Ηλεκτρικό ρεύμα (A): 10
Τάση (V): 220-240
Συχνότητα (Hz): 50
Πιστοποιητικά έγκρισης: CE, VDE
Κατανάλωση ενέργειας (kWh):
Κατανάλωση νερού (lt):
Ετήσια κατανάλωση νερού (lt):
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh):
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών: Πολλαπλή προστασία νερού
Αριθμός επιλογών: 3
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (rpm):
Επιλογή ταχύτητας στυψίματος: Μεταβλητή
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου: Ναι
Ενδεικτική λυχνία εξέλιξης στεγνώματος: Οθόνη LED
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