
Κωδικός: BT16022G

Γ ΕΝ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός BT16022G

EAN code 6133826009019

Χώρα προέλευσης Αλγερία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα (kg) 6

Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (rpm) 1200

Μενού Ελληνικό

Μέτρηση σκληρότητας νερού (πατέντα Brandt) Ναι

Υλικό τυμπάνου Ανοξείδωτο ατσάλι

Όγκος τυμπάνου (Lt) 42

Άνοιγμα τυμπάνου Soft opening

Τύπος κινητήρα Standard

Αυτόματη ρύθμιση επιπέδου νερού Ναι 

Ανακυκλοφορία νερού Όχι 

Τύπος διανομέα απορρυπαντικού 3 θέσεις

Χρώμα Λευκό 

Χρώμα λαβής Λευκό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρονικός τύπος Led

Καθυστέρηση έναρξης (ώρες) 12

Δείκτης υπολειπόμενου χρόνου Όχι 

Αριθμός προγραμμάτων 9

Προγράμματα Πρόγραμμα ECO 40-60, Γρήγορο πρόγραμμα 

39', Γρήγορο πρόγραμμα 25', Πρόγραμμα 

Hygiene, Πρόγραμμα για βαμβακερά/πετσέτες, 

Μικτό πρόγραμμα, Πρόγραμμα για 

ευαίσθητα/μάλλινα, Πρόγραμμα 20°C, 

Πρόγραμμα ξέβγαλμα/στύψιμο

Επιλογές Δυνατότητα επιλογής βαθμών (Κρύο-20-30-

40-60-90°C), Δυνατότητα επιλογής στροφών 

(Χωρίς στροφές-600-800-1000-1200 rpm), 

Λειτουργία πρόπλυσης, Λειτουργία 

ξέβγαλμα+, Δυνατότητα επιλογής επιπέδου 

λεκέδων, Λειτουργία καθυστέρησης έναρξης 

πλύσης 

Πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης

Τεχνολογίες και πλεονεκτήματα

Πρόγραμμα Hygiene

Αυτό το πρόγραμμα αφαιρεί αποτελεσματικά από τα ρούχα και τις 
μάσκες σας τους ιούς και το 99,9% των βακτηρίων. Κατά τη 
διάρκεια του κύκλου, η θερμοκρασία φτάνει τους 60 °C, για ένα 
διάστημα 30 λεπτών, ώστε να πετύχει άψογη απολύμανση των 
ρούχων σας.
Μέτρηση σκληρότητας νερού (πατέντα Brandt)

Η πατέντα μέτρησης σκληρότητας νερού της Brandt, σας δίνει 
τη δυνατότητα να ρυθμίσετε κατά την εγκατάσταση του 
πλυντηρίου τα επίπεδα σκληρότητας νερού της περιοχής σας. Το 
πλυντήριο θα προσαρμόσει τους κύκλους πλύσης ανάλογα με την 
ποιότητα του νερού.
Γρήγορο Πρόγραμμα 39΄

Σε 39΄ έχετε έναν ολοκληρωμένο κύκλο πλύσης, για ένα 
καθημερινό φορτίο, εξασφαλίζοντας εγγυημένο αποτέλεσμα. 

Καθυστέρηση έναρξης πλύσης

Μία πραγματικά χρήσιμη δυνατότητα, η οποία σας επιτρέπει 
να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος για 3, 6, 9 
ή 12 ώρες, ώστε να ολοκληρώσετε την πλύση την στιγμή που 
θέλετε!
Επιλογή βαθμού λερωμένων ρούχων

Αυτό το πλήκτρο σάς δίνει τη δυνατότητα να μειώνετε ή να 
αυξάνετε τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος, με τη χρήση 2 
επιπέδων. — Το επίπεδο 1 είναι κατάλληλο για βρώμικα 
ρούχα, αυξάνει κατά μέσο όρο τη διάρκεια του κύκλου κατά 
15%. — Το επίπεδο 2είναι κατάλληλο για φρεσκάρισμα 
ρούχων, μειώνει κατά μέσο όρο τη διάρκεια του κύκλου κατά 
40%.
Γρήγορο πρόγραμμα 25’

Για την πλύση ενός μικρού φορτίου βαμβακερών ή 

ανάμεικτων ρούχων που δεν είναι πολύ λερωμένα, μέσα σε 
25 λεπτά. Για το πρόγραμμα αυτό, οι δόσεις απορρυπαντικού 
πρέπει να μειώνονται στο ήμισυ.

D



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαστάσεις προϊόντος χωρίς συσκευασία 

ΥxΠxΒ (mm)

850X400X 600 

Διαστάσεις προϊόντος με συσκευασία ΥxΠxΒ  

(mm)

970X480X 700

Μεικτό βάρος (kg) 60.0

Καθαρό βάρος (kg) 57.5

Ροδάκια Ναι 

Ρυθμιζόμενα ποδαράκια 2 σταθερά ποδαράκια

Συνολική ισχύς (W) 2250

Τάση (V) 220-240

Συχνότητα (Hz) 50

Ηλεκτρική ασφάλεια (A) 10

Τύπος βύσματος Ευρωπαϊκό βύσμα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σύστημα προστασίας νερού Overflow

Σύστημα Balance control Ναι

Επιλογή Child safety Ναι

ΑΠΟΔΟΣΗ

Ενεργειακή κλάση 2021 D

Ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους

(kWh)

65

Διάρκεια προγράμματος ECO 40- 60°C με 

πλήρες φορτίο (min)
198

Κατανάλωση νερού στο πρόγραμμα ECO 

40- 60°C (Lt/ κύκλο)
42

Απόδοση στυψίματος B

Επίπεδο θορύβου (dB(a) re 1pw) 79

Επίπεδο θορύβου στο στύψιμο C

Πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης Κωδικός: BT16022G


