
Specificații

Dotări

Nr. programe 23

Bumbac ECO 40°/60°

Bumbac -/20°/30°/40°/60°/90°

Sintetice -/40°/60° da

da

da

Spălare zilnică 15’/30’/45’ da

Finalizare program în 3h/6h/9h da

Delicate -/30° da

Clătire și centrifugare da

Doar evacuare da

Doar centrifugare da

Auto-curățare da

Funcție blocare copii da

Specificații tehnice

Volum cuvă interioară 38 l

Fără centrifugare da
daClătire suplimentară

Prespălare da

Mute da

Programe și performanțe

Diametru cuvă interioară

Diametru hublou

472 mm

300 mm

Diametru ramă hublou

Greutate netă

420 mm

54 kg

Dimensiuni nete produs (LxAxÎ)

Greutate brută

Dimensiuni brute produs (LxAxÎ)

Culoare

59.5×47×85 cm

57 kg

65×55.5×88.5 cm

Alb

Clasa de eficiență energetică A++

Mașinile de spălat Nobeltek sunt concepute pentru 

conservarea energiei: sistemul de pompare cu apă are un 

standard foarte ridicat de eficiență energetică, fiind 

prietenos cu mediul înconjurător.

Capacitate de încărcare

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

încărca acum mașina de spălat cu o capacitate generoasă 

de rufe de 6 kg, ceea ce înseamnă că puteți curăța mai 

multe haine în mai puține cicluri de spălare!

Viteza de centrifugare

Centrifugarea reprezintă viteza de stoarcere pe care o 

puteți alege pentru ciclul de spălare, viteza maximă fiind de 

1000 rotații pe minut.

Bumbac

Program de curățare intensivă a rufelor, conceput pentru a 

evita deteriorarea articolelor din bumbac. Spălarea se va 

face la o temperatură mai mare, pentru rezultate mai bune 

și pentru îndepărtarea completă a petelor. 

Clătire suplimentară

Clătirea suplimentară este utilizată în principal pentru lenjeria de corp, pentru îmbrăcămintea celor mici sau pentru rufele la care 

doriți să limitați reziduurile de detergent. Prin selectarea acestei funcții, mașina de spălat va adăuga la finalul spălării încă un proces 

de clătire pentru siguranța dumneavoastră.

Display cu LED-uri

Luminile de pe display vă vor indica în orice moment ce 

setări ați ales și dacă mașina de spălat rufe este în 

funcțiune, pentru a vă ușura rutina cotidiană!

Delicate

Program dedicat spălării hainelor din țesături delicate, ce 

nu sunt rezistente la o curățare intensivă. Intensitatea 

vitezei de spălare și rotirea tamburului sunt mai blânde față 

de alte programe de spălare.

6kg
capacitate

rotații pe minut
1000

A++

Mașină de spălat rufe NWM61E06A++

Mașinile de spălat rufe Nobeltek cu încărcare frontală sunt 
foarte avansate din punct de vedere tehnologic și îmbunătățite 
constant pentru rezultate perfecte de spălare. Pe lângă profilul 
mai subțire cu ajutorul căruia ocupă mai puțin spațiu, mașinile 
dispun și de tambur cu margini finisate în formă de diamant, ușor 
ondulate, pentru o delicatețe sporită în manevrarea hainelor.

Tensiune 220-240 V

Frecvență

Capacitate spălare

Capacitate centrifugare 6 kg

50 Hz

6 kg

Putere nominală 1950 W

Curent nominal 10 A

Viteză max. centrifugare 1000 rpm

Presiunea standard a apei 0.05 ~ 1 MPA

Tip display LED-uri

Culoare LED-uri Roșii

Blocare ușă PTC

Lungimea furtunului de ieșire a apei 1.6 m

Valori energetice

Clasa de eficiență energetică A++

Motor Universal
EuropeanTip ștecher

Lungime cablu de alimentare 1.5 m

Lungimea furtunului de intrare a apei 1 m

Caracteristici

Clasa de eficiență energetică centrifugare

Nivel de zgomot în timpul spălării

Consum anual de energie

Nivel de zgomot în timpul centrifugării

Consum anual de apă

C

59 dB

173 kWh

74 dB

9240 l
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