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Serie | 2 Classixx Pračky

WAB20262BY
Automatická pračka

Automatická pračka Serie | 2 s funkcí
VarioPerfect™: je to jen Vaše volba, zda
budete prát velmi rychle nebo velmi
úsporně.
● Záruka kvality AllergyPlus/ECARF: vyrobeno především pro

alergiky s citlivou pokožkou.
● ActiveWater™: dvojstupňová množstevní automatika

optimalizuje spotřebu vody a energie.
● VarioPerfect™: ušetří 40% času nebo 10% energie – volitelná

programová funkce.
● Třída spotřeby energie A+++: nejvíce úsporné praní.

Technické údaje
Konstrukce :  volně stojící
Výška bez pracovní desky (mm) :  848
rozměry spotřebiče (mm) :  848 x 598 x 550
Hmotnost netto (kg) :  66,0
příkon (W) :  2300
jištění (A) :  10
napětí (V) :  220-240
frekvence (Hz) :  50
aprobační certifikáty :  CE, UA, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :  160
Třída účinnosti praní :  A
závěs dveří :  vlevo
kolečka :  Ne
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro bavlnu s celou
náplní v kg bavlny - NEW (2010/30/EC) :  6,0
Energetická třída :  A+++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/annum) NEW (2010/30/
EC) :  153
Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,15
Režimu ponechání v zapnutém stavu - NEW (2010/30/EC) :  1,27
Vážená roční spotřeba vody (W) NEW (2010/30/EC) :  10560
třída účinnosti odstřeďování :  C
maximální otáèky pøi odstøeïování (rpm) - NEW (2010/30/EC) :

 1000
trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s
poloviční náplní :  270
trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s
celou náplní :  270
trvání standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s
poloviční náplní :  270
hlučnost při praní dB :  57
hlučnost při odstřeďování dB :  73
Způsob montáže :  volně stojící

'!2E20AC-iaddii!
zvláštní příslušenství
WMZ2200 : Set pro upevnění k podlaze
WMZ2380 : Přívod studené vody/prodl. AquaStopu
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Automatická pračka Serie | 2 s funkcí
VarioPerfect™: je to jen Vaše volba, zda
budete prát velmi rychle nebo velmi
úsporně.

Spotřeba

- kapacita: 6 kg

- třída spotřeby energie: A+++

- Spotřeba energie: 153 kWh/rok, na základě 220 standardních
pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a
poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je
spotřebič používán.

- spotřeba energie bavlna 60°C při plné náplni: 0.76 kWh, při
poloviční náplni: 0.75 kWh, spotřeba energie bavlna 40°C při
poloviční náplni: 0.45 kWh

- vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu
ponechání v zapnutém stavu: 0.15 W / 1.27 W

- Roční spotřeba vody: 10560 l, na základě 220 standardních
pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a
poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom,
jak je spotřebič používán.

- třída odstředění: C

- max.počet otáček: 1000 ot./min; zbytková vlhkost: 63 %

- standardní programy, na které se vztahují informace uvedené
na štítku a v informačním listu, bavlna 60°C + funkce
EcoPerfect a bavlna 40°C + funkce EcoPerfect jsou vhodné
pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se
o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby
energie a vody. Skutečná teplota se může lišit v závislosti na
kombinaci zvoleného programu a teploty. Délka pracího cyklu
může být prodloužena ve prospěch nižší spotřeby energie.
Třída účinnosti praní A je vždy zaručena.

- trvání standardního programu bavlna 60°C: 270 min při plné
náplni, 270 min při poloviční náplni, trvání standardního
programu bavlna 40°C: 270 min při poloviční náplni

- hlučnost praní v dB (A) re 1 pW: 57

- hlučnost odstředění v dB (A) re 1 pW: 73

- možnost podstavby při výšce niky 85 cm

Programy

- speciální programy: jeans/tmavé prádlo, mix, košile/halenky,
sport/fitness, AlergiePlus, extra krátký 30´/15´, vlna/ruční
praní, jemné/hedvábí

Speciální funkce a nastavení

- VarioPerfect: možnost volby, zda prací program bude
optimalizován z hlediska úspory času nebo úspory energie.
Výsledkem je vždy perfektně čisté prádlo.

- tlačítka pro volitelné funkce: start/pauza, nastavení počtu
otáček, EcoPerfect, SpeedPerfect, odložený start, voda plus,
teplota

Komfort a bezpečnost

- objem bubnu:42 l

- několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou

- displej s ukazateli průběhu programu, nastavené teploty,
počtu otáček, ukazatel zbytkového času a nastavení konce
praní 24 hod.

- elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a
speciálních programů

- systém vrchní vody

- množstevní automatika

- systém rozpoznání pěny

- kontrola nevyváženosti

- ukazatel předávkování detergentem

- akustický signál ukončení programu

- mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek

- 30 cm plnící otvor, s úhlem otevírání 140°

Technické informace

- rozměry (V x Š xH): 84.8 x 59.8 x 55 cm
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