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Serie | 4 Пральні машини

WLG24160BY
Автоматична пральна
машина

● Інтелектуальна технологія ActiveWater™ з циркуляційним
сенсором піклується про оптимальне використання води в
залежності від кількості завантаження та типу білизни

● Супер 30'/15': програма для швидкого прання 2 чи 3,5 кг
білизни усього за 15 чи 30 хвилин відповідно

Технічні дані
Вбудовуваний прилад / Прилад, що встановлюється окремо :

 Окремо встановлюваний
Висота блоку без кришки (мм) :  848
Розміри продукту (мм) :  848 x 598 x 400
Вага Нетто (кг) :  63,0
Потужність підключення (В) :  2300
Струм (А) :  10
Напруга (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50
Сертифікати відповідності : 
CE, UA, Ukraine grounding sign, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :  175
Клас прання :  A
Навішування дверцят :  Лівосторонній монтаж
Коліщатка/ролики :  Немає / ні
EAN код :  4242002802169
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) :  5,0
Клас енергоефективності :  A+++
Річний об"єм споживання електроенергії (кВг/annum) - NEW
(2010/30/EC) :  131
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,13
en: Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC) :

 1,60
Річне споживання води (л/annum) :  8800
Максимальна кількість обертів віджимання :  1190
Середній час прання, програма "Бавовна 40С", NEW (2010/30
EC), половинне завантаження (хв) :  150
Середній час прання, програма "Бавовна 60С", NEW (2010/30
EC), максимальне завантаження (хв) :  235
Середній час прання, програма "Бавовна 60С", EN 60456,
половинне завантаження (хв) :  235
Рівень шуму при пранні, дБ :  58
Рівень шуму при віджиманні, дБ :  85
Тип встановлення :  Окремо встановлюваний

'!2E20AC-iacbgj!



Serie | 4 Пральні машини

2/3

WLG24160BY
Автоматична пральна машина

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ

- Завантаження: 1 - 5 кг

- Клас ефективності енергоспоживання: A+++

- Кількість обертів віджимання за хвилину: 1200 - 400 об./хв.

- Електронний контроль виконання усіх програм прання,
рівня температури та обраних додаткових опцій

- Програмування часу завершення прання (відтермінування
на 1-24 год)

- Блокування приладу від дітей

- Багаторівневий захист від протікання води

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми,
залишкового часу прання та відтермінування старту прання
на 1 - 24 год

- Технологія дбайливого споживання води ActiveWater ™Plus

- Функція дозавантаження білизни: можливіть дозавантажити
білизну навіть після запуску програми

- Основні програми прання: Бавовна (декілька програм),
Синтетика (декілька програм)
Спеціальні програми прання: Джинси/Темні тканини,
Спортивний одяг, Вовна

- Кнопки вибору додаткових опцій : Старт/Пауза з
можливістю дозавантаження, Більший об'єм води для
ополіскування AquaPlus, SpeedPerfect, Вибір кількості
обертів віджимання/утримання води після останнього
ополіскування

- Система оптимізованого каскадного змочування білизни
3D-AquaSpar

- Автоматична оптимізація споживання води та
електроенергії в залежності від завантаження

- Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск
додаткового ополіскування

- Контроль дисбалансу

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Об"єм барабану: 35 літри

- Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут
відчинення дверцят: 165°

- Металевий гак замка дверцят завантажувального люка

- Рівень шуму в режимі прання: 58 дБ

- Рівень шуму в режимі віджимання: 85 дБ

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 84.8х59.8х40 см

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Річне споживання електроенергії: 131 кВт-год. Дані
вказано з розразунку на 220 стандартних циклів прання
з використанням програм "Бавовна 60 °C" та "Бавовна 40
°C" та комбінування повного та половинного завантаження

з урахуванням енергії, спожитої у економних режимах.
Фактиче споживання електроенергії залежить від
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

- Річне споживання води: 8800 л. Дані вказано з розразунку
на 220 стандартних циклів прання з використанням
програм "Бавовна 60 °C" та "Бавовна 40 °C" та
комбінування повного та половинного завантаження.
Фактиче споживання електроенергії залежить від
індивідуальних особливостей експлуатації приладу.

- Споживання електроенергії для програми Бавовна 60 °C
повне завантаження 0.61 кВт-г та половинне завантаження
0.6 кВт-г, а також для програми Бавовна 40 °C половинне
завантаження 0.46 кВт-г

- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі
очікування: 0.13 ватт / 1.6 ватт
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