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Zmywarka Whirlpool WIC 3C26F
Szybka wysyłka!
Cena

1 699,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WIC3C26F

Kod producenta

WIC3C26F

Opis produktu
Technologia / Funkcje
Innowacyjna technologia, specjalne funkcje i przyjazne użytkownikowi sterowanie dla optymalnych efektów mycia i suszenia,
łatwiejszego czyszczenia oraz łatwiejsza obsługa dzięki automatycznym ustawieniom.

6-TY ZMYSŁ
Bez mycia wstępnego.
Technologia 6-ty Zmysł PowerClean zapewnia idealne rezultaty zmywania bez mycia wstępnego, namaczania lub szorowania
ręcznego, a jednocześnie obniża zużycie wody i zmniejsza koszty.

TRZECI KOSZ
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.
Twoja zmywarka Whirlpool ma trzeci kosz. Dzięki temu rozwiązaniu, zwiększającemu jej ładowność, już nigdy nie zabraknie Ci
miejsca.

OPÓŹNIENIE STARTU
Stworzone specjalnie dla Ciebie.
Opcja opóźnienia startu pozwala ustawić zmywarkę tak, by rozpoczęła cykl w wybranej przez Ciebie chwili, co pozwala
zaoszczędzić zarówno czas, jak i energię.

SZEROKIE ZAWIASY
Piękno w każdym detalu.
Szerokie zawiasy zapewniają idealną harmonię i dopasowanie korpusu do drzwiczek kuchennych.

ELASTYCZNE OPCJE ZMYWANIA
Idealne zarządzanie przestrzenią.
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Zwiększaj, zmniejszaj lub modyfikuj przestrzeń wewnątrz swojej zmywarki tak, jak tylko chcesz, dzięki koszykom modułowym i
składanym uchwytom

MODYFIKOWANY GÓRNY KOSZ
Modyfikowany górny kosz.
Dzięki możliwości modyfikowania górnego kosza w zmywarce nigdy nie zabraknie Ci miejsca i bez wysiłku zmieścisz nawet
naczynia o nietypowych kształtach.

Pojemność
Liczba naczyń i przyborów, jaką mieści zmywarka wraz z ruchomymi koszykami ułatwiającymi ich układanie.

14 MIEJSC NA NACZYNIA
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.
Zmywarka Whirlpool ma 14 uniwersalnych miejsc na naczynia, dzięki czemu zawsze masz tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.

TRZECI KOSZ
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.
Twoja zmywarka Whirlpool ma trzeci kosz. Dzięki temu rozwiązaniu, zwiększającemu jej ładowność, już nigdy nie zabraknie Ci
miejsca.

FLEXISPACE
Zaprojektuj swoją przestrzeń.
System koszy FlexiSpace pozwala na dogodne i łatwe zaaranżowanie przestrzeni w zmywarce.

ZDEJMOWANY GÓRNY KOSZ
Zdejmowany górny kosz. Dzięki możliwości wyjęcia górnego kosza w zmywarce nigdy nie zabraknie Ci miejsca i bez wysiłku
zmieścisz nawet naczynia o nietypowych kształtach.

Poziom hałasu
Poziom hałasu zmywarki, wyrażony w decybelach.

CICHA
Cicha praca. Twoja zmywarka Whirlpool została stworzona, aby zapewniać idealne rezultaty mycia przy najmniejszym
możliwym hałasie.

Zużycie wody
Zużycie wody na cykl, wyrażone w litrach.
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6-TY ZMYSŁ
Bez mycia wstępnego.
Technologia 6-ty Zmysł PowerClean zapewnia idealne rezultaty zmywania bez mycia wstępnego, namaczania lub szorowania
ręcznego, a jednocześnie obniża zużycie wody i zmniejsza koszty.

ZUŻYCIE WODY 9 L
Wydajność przyjazna środowisku.
Dzięki innowacyjnej technologii Twoja zmywarka Whirlpool gwarantuje idealne rezultaty przy zużyciu zaledwie 9 litrów wody
na cykl.

OPCJA MYCIA Z JEDNYM KOSZEM
Wyjątkowo małe zużycie wody.
Opcja mycia z jednym koszem pozwala umyć niewielką liczbę talerzy bez czekania, aż zmywarka się zapełni. Ciesz się
doskonałymi rezultatami zmywania i niskim zużyciem wody.

Klasa energetyczna
Klasa energetyczna zmywarki. Im wyższa klasa, tym większa wydajność energetyczna urządzenia.

KLASA ENERGETYCZNA A++
Wysoka klasa energetyczna.
Dzięki klasie energetycznej A++ ta zmywarka Whirlpool zapewnia doskonałe rezultaty, oszczędzając przy tym wodę i energię.

6-TY ZMYSŁ
Bez mycia wstępnego.
Technologia 6-ty Zmysł PowerClean zapewnia idealne rezultaty zmywania bez mycia wstępnego, namaczania lub szorowania
ręcznego, a jednocześnie obniża zużycie wody i zmniejsza koszty.

OPÓŹNIENIE STARTU
Stworzone specjalnie dla Ciebie.
Opcja opóźnienia startu pozwala ustawić zmywarkę tak, by rozpoczęła cykl w wybranej przez Ciebie chwili, co pozwala
zaoszczędzić zarówno czas, jak i energię.

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Wyjątkowe oszczędności.
Przyjazna dla środowiska technologia 6-ty Zmysł posiada inteligentne czujniki, które nieustannie monitorują cykl prania i
wykrywają stopień zabrudzeń, by dobrać ilość energii, wody i czasu. Ciesz się idealnymi rezultatami zmywania i oszczędzaj do
50% energii, wody i czasu.*
(*Porównanie między minimalnym i maksymalnym zużyciem w programach 6-ty Zmysł).

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Przedłużenie gwarancji: Gwarancja standardowa , Przedłużenie o 1 rok (+ 139,00 zł ), Przedłużenie o 2 lata (+ 199,00 zł ),
Przedłużenie o 3 lata (+ 249,00 zł )
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Dane techniczne
Specyfikacje
Cechy zmywarki do zabudowy Whirlpool: zmywarka pełnowymiarowa z wyjątkową ilością dostępnych ustawień. Kolor srebrny.
Opcja opóźnienia uruchomienia umożliwia ustawienie początku cyklu zmywania w dowolnym momencie dnia lub nocy.
Technologia Versatile Multizone pozwala wybrać liczbę koszy, zapewniając czyste naczynia bez konieczności czekania, aż
zmywarka się zapełni. Opcja zmywania tylko w koszu górnym lub dolnym zapewnia czyste naczynia bez konieczności
czekania, aż zmywarka się zapełni.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Wskaźnik czasu do końca programu
Brak
Sygnalizator zraszacza
Tak
Wskaźnik braku soli
Tak
Mycie w jednym koszu (Połowa załadunku)
Kosz dolny lub górny
Opóźnienie czasu startu max.(h)
12
Nóżki o regulowanej wysokości
Tak - tylko z przodu
Ilość programów
8
Pojemność zmywarki
14
Opóźnienie czasu startu
Płynne

DANE TECHNICZNE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
130
Natężenie (A)
10
Głębokość urządzenia (mm)
570
Głębokość niszy (mm)
570
Głębokość zapakowanego urządzenia (mm)
675
Wysokość urządzenia (mm)
820
Wysokość zapakowanego urządzenia (mm)
910
Długość rury doprowadzającej (cm)
155
Długość rury odprowadzającej (cm)
150
Waga brutto (kg)
37.5
Poziom hałasu db(A)
46
Kod EAN
8003437204470
Waga netto (kg)
35.5
Wymiary
595
Szerokość zapakowanego urządzenia (mm)
650
TYP URZĄDZENIA
Do zabudowy
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EFEKTYWNOŚĆ
Roczne zużycie energii (kWh/rok)
265
Klasa efektywności energetycznej
A++
Efektywność zmywania
A
Efektywność suszenia
A
ZUŻYCIE WODY
9
Maksymalna temperatura poboru wody (°C)
60
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