WHT914LSIT-1
מכונת כביסה לבנה עם פתח קדמי
 A +++דרגת אנרגיה
EAN13: 8017709216399
קיבולת  9ק"ג
התאמה אוטומטית לעומס הכביסה
מהירות מקסימלית  1400סיבובים בדקה
תוכניות כביסה 16
כותנה ,כותנה אקולוגי ,רענון ,תוכנית מהירה  14דקות
סינתטית ,ספורט ,כביסת יד ,חולצות ,אנטי-אלרגי ,כביסה עדינה ,צמר ,מעורב
 The Woolmark Company - M14024תוכנית צמר באישור בינלאומי של
אופציה של שטיפה קרה
טיימר להפעלה מושהית  1-24שעות
תצוגת זמן הפעולה שנותר
תצוגת זמן התוכנית
טמפרטורה ניתנת לכיוונון
מהירות הסחיטה ניתנת לכיוונון
מערכת הגנה מפני הקצפת יתר
:מידות
גובה  84ס"מ
רוחב  60ס"מ
עומק  60ס"מ

Functions

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
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WHT914LSIT-1
מכונת כביסה
התקנה רגילה
60 cm
לבן
 A+++דירוג אנרגיה
spin speed: 400/1400
פתח חזית

A+++:
.הסטנדרטית  Aמביאים לחסכון בצריכת אנרגיה ,המגיע עד  30%פחות מאלו בעלי דרגת האנרגיה  A+++מוצרי חשמל בעלי דרוג האנרגיה

:עומס עבודה  9ק"ג
.עיצוב מתוכנן היטב של התוף מאפשר להגיע לעומס עבודה של  9ק"ג כביסה במכונת הכביסה

 VolumePlus:עומס כביסה גדול במיוחד
מציעה דגמים היכולים להכיל עד  8ק"ג כביסה ,תוך כדי שמירה על תוצאות מיטביות וצריכת אנרגיה נמוכה SMEG

:איזון עומס אוטומטי
פונקציה המספקת פיזור אידיאלי של הכביסה בתוך התוף .במקרה ומזוהה חוסר איזון כלשהו ,מתחילה בקרה על קצב סחיטת הכביסה באופן המביא שוב לפיזור של הכביסה,
.ומפחית את הרעד במכונה

:קוטר  34ס"מ
.פתח מילוי בקוטר  34ס"מ ,מאפשר למילוי וריקון נוח במיוחד של הכביסה ונוחות מירבית בשימוש

:עומס משתנה
בכל דגמי מכונות הכביסה קיימת מערכת העומס המשתנה ,ובהתאם לה מכוונת המכונה את מחזור הכביסה ואת זמן ההפעלה הנדרש ,וחוסכת בכך כמות משמעותית של מים ועד
.כ 30%-מכמות האנרגיה ,בהשוואה להפעלת המכונה על פי כמות עומס קבועה

:בקרת מהירות סיבובי הסחיטה
בפאנל הבקרה קיים כפתור הקובע את מהירות סיבובי הסחיטה .במספר דגמים ,מהירות הסיבובים המקסימלית היא  1400סל"ד .ניתן גם להגדיר תוכנית כביסה כלל ללא
.סחיטה

 LCD:בקרת
המעדכנת בזמן אמיתי לגבי שלב ההפעלה  LCDבכדי להגיע לתוצאות אופטימליות ולהפוך את ההפעלה לפשוטה יותר ,מותקנת בחלק מדגמי מכונות הכביסה והמקררים בקרת
.הנוכחי

:טיימר
.בכל הכיריים הקרמיים קיים טיימר היכול לסיים באופן אוטומטי את הבישול

:נעילה בטיחותית מפני ילדים
.נושאים פונקציה של נעילה בטיחותית מפני ילדים בעת ההפעלה  SMEGחלק מדגמי המוצרים של

:גיהוץ קל
this is an option which can be selected to ensure the finished laundry is left with less creases to make ironing easier.

:שטיפה נוספת
.תוספת של מחזור שטיפה נוסף ,להסרת שאריות של חומרי ניקוי וחיטוי .פונקציה זו מתאימה במיוחד למשתמשים הסובלים מאלרגיות או מבעיות עור

:שטיפה ראשונית
תוכנית הפעלה המיועדת לפריטים מלוכלכים במיוחד

:אופציית אידוי
אופציית אידוי

 Inverter:טכנולוגיית המרת מתח
מייבשי הכביסה של כביסה התפתחו לאורך השנים לדגמים אינטליגנטים ומתקדמים יותר סביבתית .אחת הטכנולוגיות המתקדמות היא טכנולוגיית המרת המתח במשאבות
החימום ,המפחיתה משמעותית את צריכת האנרגיה
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WHT914LSIT-1
מכונת כביסה
התקנה רגילה
60 cm
לבן
 דירוג אנרגיהA+++
spin speed: 400/1400
פתח חזית
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