
Proiectate cu un design frumos și tehnologii inovatoare pentru a 
face mult mai plăcută activitatea de spălare a rufelor. Mașinile 
de spălat Nobeltek semi-automate sunt alegerea potrivită 
pentru gospodăriile care doresc o spălare și o uscare completă, 
în timp ce consumă cea mai mică cantitate de apă, electricitate 
și detergent.

Specificații

Tensiune 220 V

Frecvență

Capacitate spălare

Capacitate stoarcere 4.6 kg

50 Hz

10 kg

Volum apă 77/72/61/50 l

Putere spălare 400 W

Putere stoarcere

Putere nominală pompă

135 W

30 W

Dimensiuni (aprox.) cuvă de spălare 45.1x47.0x53.3 cm

Dimensiuni (aprox.) cuvă de stoarcere ⌀24.8X38.7 cm

Filtru scame Da

Setări spălare Intens/Normal

Funcție înmuiere Opțional
1Furtun de admisie

Timer spălare Da

Timer stoarcere Da

Caracteristici

Mașină de spălat rufe NSWM10

Capacitate de spălare și stoarcere

Nu lăsați ca spălatul rufelor să mai fie o corvoadă! Puteți 

încărca acum mașina de spălat cu o capacitate generoasă 

de rufe de 10 kg, ceea ce înseamnă că puteți curăța mai 

multe haine în mai puține cicluri de spălare! În plus, cu o 

capacitate de stoarcere de 4.6 kg, mașina de spălat semi-

automată va reduce perfect umiditatea reziduală, astfel 

încât să scoateți hainele gata de călcat și de purtat.

Filtru scame

Filtrul avansat al mașinii de spălat Nobeltek previne 

acumularea de detergent și scame pe haine, colectând 

toate reziduurile ce vor fi îndepărtate ulterior manual.

Timer spălare și stoarcere

După încărcarea hainelor în cuvă și adăugarea 

detergentului, setați un timp redus de spălare (3-5 minute) 

pentru articole delicate, sintetice sau mătase, un timp 

mediu de spălare (7-10 minute) pentru articole din bumbac 

sau in și un timp prelungit de spălare (10-35 minute) pentru 

haine foarte murdare. După ce ați mutat articolele proaspăt 

spălate în cuva de stoarcere, setați timpul de stoarcere în 

funcție de materiale, astfel: mătase – 50 secunde, haine 

ușoare –1 minut, îmbrăcăminte tricotată –1-2 minute, 

lenjerie intimă – 2-3 minute, pulovere din bumbac sau in – 

3-4 minute sau prosoapte – 5 minute.

Setări spălare

Personalizați-vă ciclul de spălare cu două setări de spălare 

(intens/normal) ce vă permit să alegeți ciclul potrivit în 

funcție de nivelul de murdărie al hainelor pentru a fi sigur 

că îngrijiți atent fiecare tip de țesătură.

Înmuiere

În funcție de gradul de murdărie din țesătură, pot fi 

selectate diferite intervale de timp pentru înmuiere. 

Hainele sunt astfel îmbibate cu atenție, a.î. detergentul să 

pătrundă în țesătură și să îndepărteze petele dure.
4.6kg

capacitate
stoarcere

10kg

capacitate
spălare

Dimensiuni brute produs (LxAxÎ) 88.6×54.6×99.2 cm

Nivel de zgomot stoarcere

Greutate netă

Dimensiuni nete produs (LxAxÎ)

Greutate brută

72 dB

23.0 kg

87×51.2×95.7 cm

26.5 kg

62 dBNivel de zgomot spălare

Specificații tehnice
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