
Mașinile de spălat rufe Nobeltek cu încărcare verticală sunt 
proiectate cu noi tehnologii pentru a spăla cât mai multe haine 
cu o economie considerabilă de apă. Funcțiile automate de 
spălare calculează cantitatea rufelor pentru a selecta cele mai 
bune setări de spălare și pentru a vă oferi mereu opțiunile cele 
mai adecvate.

Specificații

Dotări

Tensiune 220-240 V

Frecvență

Capacitate spălare

Capacitate centrifugare 7.5 kg

50 Hz

7.5 kg

Putere nominală 2100 W

Curent nominal 10 A

Viteză max. centrifugare 1200 rpm

Presiunea standard a apei 0.1 ~ 1 MPA

Tip display LED

Culoare LED Alb

Blocare ușă PTC

Lungimea furtunului de ieșire a apei 1.5 m

Valori energetice

Clasa de eficiență energetică A+++

Motor Universal
EuropeanTip ștecher

Lungime cablu de alimentare 1.45 m

Lungimea furtunului de intrare a apei 1 m

Caracteristici

Nivel de zgomot în timpul spălării

Nivel de zgomot în timpul centrifugării

62 dB

78 dB

Nr. programe 16

Ciclul meu de spălare

Bumbac/Bumbac ECO

Lână da

da

da

Delicate da

Mix da

Doar centrifugare da

Clătire și centrifugare da

Curățare tambur da

Spălare zilnică 45’ da

Spălare rapidă 15’ da

Baby Care

Prespălare

da

da

Sintetice da
daMix

Jeans

Timer

da

da

Haine sport

Clătire suplimentară

da

da

Programe și performanțe

Greutate netă 56 kg

Dimensiuni nete produs (LxAxÎ)

Greutate brută

Dimensiuni brute produs (LxAxÎ)

Culoare

40×61×87.5 cm

60 kg

69×49×89.5 cm

Alb

51 lVolum cuvă interioară

Specificații tehnice

Mașină de spălat rufe NWMT752EA+++

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 7.5 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 

1200 rotații pe minut.

Haine sport

Echipamentele sportive au nevoie de o curățare corectă, 

deoarece sunt realizate din fibre speciale. Curățarea lor va 

elimina orice miros neplăcut, murdărie sau bacterii care și-

au făcut loc în material.

Timer

Puteți seta acum o anumită oră la care mașina de spălat să pornească, astfel încât ziua de rufe să nu mai fie o grijă. Când folosiți 

această funcție, înainte de a regla pornirea întârziată, încărcați rufele în cuva mașinii, selectați programul de spălare dorit și adăugați 

cantitatea de detergent necesară. Este recomandat să nu folosiți în aceste cazuri detergent lichid.

Deschidere și închidere lină a capacului

Operațiunea de deschidere și închidere a capacului este 

sigură, fină și elegantă, concepută pentru a evita lovirea 

degetelor și pentru a elimina sunetul de capac trântit.

Baby Care

Hăinuțe mereu curate și igienizate: o spălare bogată și 

minuțioasă, care va elimina eficient bacteriile și alergenii. 

Programul are un ciclu de clătire suplimentar ce poate 

ajunge la o temperatură de 90°C.

7.5kg

capacitate

rotații pe minut
1200

A+++
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