
WLG 24260BY balta

Produkto charakteristikos

Efektyvumas ir pajėgumas
– Skalbinių talpa: 5 kg
– Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++
– Energijos sąnaudos 131 kWh per metus, remiantis 220
standartinių skalbimo ciklų medvilnės programa prie
60ºC ir 40ºC, esant pilnai ir dalinei užkrovai, bei
ekonominio režimo programa. Realus energijos
sunaudojimas, priklausys nuo prietaiso naudojimo
sąlygų

– Maksimalus gręžimo apsukų skaičius: 1200 aps./min

Programos ir specialios funkcijos
– VarioPerfect: taupomas laikas arba energija išlaikant
puikius skalbimo rezultatus

Dizainas ir patogumas
– Didelis LED ekranas rodo programos eigą,
temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą
skalbimo pradžią iki 24 h

– Pilnai elektroninis skalbimo ir specialiųjų programų
valdymas

– Mygtukai: Startas/Pauzė su papildymo galimybe,
Papildomas skalavimas, EcoPerfect, SpeedPerfect,
Apsukų parinkimas/Be gręžimo

Technologija
– 3D-AquaSpar - vandens taupymo sistema
– ActiveWater™: automatinis reikiamo vandens ir
energijos kiekio nustatymas

– Putų kiekio atpažinimas
– Būgno disbalanso kontrolė

Saugumas
– Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo
– Elektroninis užraktas nuo vaikų

Montavimas
– 32 cm skersmens anga skalbiniams, durelėmis atsidaro
165° kampu

Papildomi priedai
WMZ 20490 Cokolis skalbyklei su stalciumi 539 Lt
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EAN-kodas
4242002802176

Pagrindinė informacija
Gaminio išmatavimai (A x P x G), mm: 850 x 600 x 400
Prijungimo galia (W): 2300
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis NEW
(2010/30/EC): 131
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (2010/30/
EC): 8800
Triukšmo lygis skalbiant (dB re 1 pW): 58
Triukšmo lygis gręžiant (dB (A) re 1 pW): 85
Elektros laidos ilgis (m): 175.0

Sukūrimo data: 2014-03-30
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Piktogramos

Energijos efektyvumo klasė: A+++
Europos Sąjungos 1995 metų direktyva
nustatė naujus prietaisų kategorizavimo
standartus pagal elektros energijos bei
vandens sunaudojimą. tačiau, keičiantis
technologijoms, sena nuo A iki G sistema
2011 metais buvo pakeista į nuo A+++ iki D,
kur A+++ atstovauja patiems efektyviausiems
prietaisams.

VarioPerfect speed or economy – your
choice
VarioPerfect™ leidžia jums nuspręsti, ar jūs
norite drabužius išplauti greičiau ar
ekonomiškiau. EcoPerfect funkcija leidžia
sutaupyti nuo 20% iki 32% elektros
energijos, o su SpeedPerfect funkcija
drabužių plovimo laikas sutrumpėja iki 60%.

ActiveWater™ - išmanus vandens valdymas
Vanduo yra svarbus išteklis, todėl taupus jo
suvartojimas yra itin svarbus. Bosch
inžinieriai sukūrė ActiveWater™ -
moderniausią visų laikų vandens valdymo
sistemą. Tekėjimo jutikliai yra tikslūs, tad
vandens kiekis, reikalingas plovimui,
nustatomas iš naujo kiekvieną kartą.
Kiekvienas vandens lašas yra panaudojamas,
o vandens kiekis yra optimaliai
apskaičiuojamas.

Green Technology inside
Bosch etiketė „Green Technology inside“
reiškia, kad gaminiai yra itin efektyvūs
energijos ir išteklių tausojimo požiūriu ir, kad
pritaikius naujausias technologijas
pasiekiami geriausi rezultatai ir kaip ir visi
Bosch gaminiai pagaminti laikantis tvarumo
kriterijų. Etiketė reiškia mūsų gaminių
energijos sąnaudų efektyvumą ir tvarumą –
tiesiog dėl jų „Green Technology inside“.
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