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Technical data

Acessórios opcionais
WMZ20500 : Pedestal com saída
WMZ20600 : Cesto de lãs para secadora
WTZ11400 : KIT DE MONTAGEM EM COLUNA Pª WT21..
WTZ20410 : Jogo de ligação

Tipo de construção :
Livre instalação
Tampo amovível :
Não
De que lado está montada a porta? :
Direita
Cor / Material da carcaça :
Branco pastel
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :
145,0
Altura sem tampo (mm) :
842
Dimensões do produto (mm) :
842 x 598 x 599
Peso líquido (kg) :
49,8
Volume do tambor :
112
Gás ﬂuorado com efeito estufa :
Não
Tipo de agente de frio :
R290
Dispositivo hermeticamente fechado :
Sim
Quantidade de gases ﬂuorados (kg) :
0,145
A quantidade expressa em equivalente de CO2 (t) :
0,000
Classiﬁcação da ligação (W) :
1000
Corrente (A) :
10
Voltagem (V) :
220-240
Frequência (Hz) :
50
Certiﬁcados de aprovação :
CE, VDE
Processo de secagem :
Secadora automática
Capacidade algodão (kg) - NOVO (2010/30/EC) :
8,0
Programa algodão padrão :
Seco para armário
Classe de Eﬁciência Energética - (2010/30/EC) :
A++
Consumo de energia secador eléctrico, plena carga - NOVO
(2010/30/EC) :
1,87
Tempo de programa padrão de algodão em plena carga (min) :
211
Consumo de energia secador eléctrico, carga parcial - NOVO
(2010/30/EC) (kWh) :
1,14
Tempo de programa padrão de algodão em carga parcial (min) :
135
Consumo de energia anual ponderado, secador eléctrico - NOVO
(2010/30/EC) (kWh) :
236,0
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/
EC) :
0,10
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/
EC) :
0,75
Programa de tempo ponderado (min) :
168
Classe de eﬁciência de condensação - Novo (2010/30/EC) :
B
Agente de condensação eﬁciência plena carga (%) :
84
Agente de condensação eﬁciência carga parcial (%) :
84
Condensação eﬁciência ponderada (%) :
84
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