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• Energijos efektyvumo klasė A++, energijos suvartojimas – 208 kWh per metus 
• Spalva: Balta 
• ”antiBacteria” sistema apsaugo nuo bakterijų 
• Bendras naudingasis tūris: 316 l 
• Šaldytuvas: 225 l naudingojo tūrio 
• 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų perstatomos 
• Daržovių skyrius 
• Butelių laikiklis 
• Automatinis atitirpinimas 
• Vidinis apšvietimas 
• Apačioje: ****- šaldiklis, 91 l 
• Nutrūkus maitinimui, produktams laikyti tinkama temperatūra išlieka: 24 val. 
• Užšaldymo pajėgumas: 4,5 kg/ 24 val. 
• Durelės tvirtinamos dešinėje, galima keisti durelių atidarymo kryptį 
• 3 skaidrūs šaldymo skyriai 
• Šaldymo kalendorius 
• Reguliuojamos kojelės priekyje ir ratukai gale 
• Reikmenys: ledo kubelių šaldymo indas 
• Išoriniai matmenys (A x P x G): 185 x 60 x 65 cm 
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• Talpa 1 - 4,5 kg 
• Centrifugos apsukų skaičius 1200–600 apsukų per min. 
• Didelis šviesos diodo (LED) ekranas rodo programos eigą, temperatūrą, 

apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą pradžią su «programa bus baigta» laiko 
indikacija 

• Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val. 
• Visų programų laikas sutrumpintas 
• Vienu reguliatoriumi galima pasirinkti visas skalbimo programas, įskaitant 

specialias programas ir «Įjungti/Išjungti» 
• Specialios programos: švelni, marškiniai/palaidinės, «Sport», supergreita 15 

minučių, greita/mišrių skalbinių, švelnaus skalbimo/šilko ir vilnos/rankomis 
skalbiamų skalbinių 

• «TouchControl» mygtukai: intensyvus skalbimas, pirminis skalbimas, 
apsaugos nuo glamžymosi programa, papildomas skalavimas 

• 30 cm anga skalbiniams, durelės atsidaro 180° kampu 
• Reguliuojamas garsinis signalas 
• Putų kiekio atpažinimas 
• Būgno disbalanso kontrolė 
• Kiekio automatika 
• Sistema «3D-AquaSpar» 
• Daugiapakopė vandens nutekėjimo apsaugos sistema 
• Sidabriniai elementai: stalčiukas, durelės 
• Gali būti montuojama po stalviršiu 
• Elektros energijo sąnaudos: 0,76 kW 
• Vandens sąnaudos: 40 l 
• Išoriniai matmenys (A x P x G) 85 x 60 x 44 cm 



WAS28461SN  

                                          
 

• Talpa 1 - 8 kg 
• Energijos sąnaudos 20% mažesnės negu A energijos sąnaudų klasės  
• Centrifugos apsukų skaičius 1400–400 apsukų per min. 
• Unikalus būgnas «Vario Soft» su lašo formos vidaus paviršiaus dalimis ir 

«Softdesign» čiuptuvais 
• Specialios formos vidinis durelių stiklas, kad skalbiniai būtų skalbiami dar 

švelniau 
• Didelis šviesos diodo (LED) ekranas rodo programos eigą, temperatūrą, 

apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą pradžią su «programa bus baigta» laiko 
indikacija 

• Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val 
• Visų programų laikas optimaliai pritaikytas prie skalbinių kiekio 
• Vienu reguliatoriumi galima pasirinkti visas skalbimo programas, įskaitant 

specialias programas ir «Nuo/Iki» 
• Specialios programos: švelni, «Sport», «Power-Wash 60», supergreita 15, 

mišrių skalbinių, speciali sintetinių skalbinių, švelnaus skalbimo/šilko, 
vilnos/rankomis skalbiamų skalbinių 

• ”Power Wash 60” programa – išskalbia 5 kg skalbinių per 60 min, esant A 
energijos sąnaudų ir skalbimo klasei  

• «TouchControl» mygtukai: intensyvus skalbimas (dėmėms šalinti), pirminis 
skalbimas, apsaugos nuo glamžymosi programa, papildomas skalavimas 

• Superskalavimo funkcija, norint ypač gerai išskalauti skalbinius  
• 32 cm anga skalbiniams, durelės atsidaro 165° kampu  
• Savaiminio išsivalymo purkštukų ploviklių skyrelis 
• Likusio vandens sensoriai 
• Reguliuojamas garsinis signalas  
• Metalinis durų kabliukas  
• Putų kiekio atpažinimas, stabilizavimo automatika 
• Bepakopė kiekio automatika 
• Sistema «3D-AquaSpar» 
• Ilgaamžis variklis ”Power Drive” 
• Daugiapakopė vandens nutekėjimo sistema 
• Elektros energijos sąnaudos: 1,20 kW 
• Vandens sąnaudos: 56 l 
• Išoriniai matmenys (A x P x G) 84,0 x 60,0 x 59,0 cm 
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• Talpa: 1 – 7 kg 
• Energijos sąnaudos 20% mažesnės negu A energijos sąnaudų klasės  
• Gręžimas: 1200 – 400 sūk./min. 
• Vienu reguliatoriumi galima pasirinkti visas skalbimo programas, įskaitant 

specialias programas ir «Įjungti/Išjungti» 
• Specialios programos: ”Power Wash 60”, švelni (4 skalavimai), «Sport», 

supergreita 15 minučių, greita/mišrių skalbinių, švelnaus skalbimo/šilko ir 
vilnos/rankomis skalbiamų skalbinių  

• ”Power Wash 60” programa – išskalbia 5 kg skalbinių per 60 min, esant A 
energijos sąnaudų ir skalbimo klasei  

• Didelis šviesos diodo (LED) ekranas rodo programos eigą, temperatūrą, 
apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą pradžią su «programa bus baigta» laiko 
indikacija  

• Daugiapakopė apsauga nuo vandens nutekėjimo 
• Visų programų laikas sutrumpintas 
• Skalbimo pradžios atidėjimas iki 24 val. 
• «Touch control» mygtukai: intensyvus skalbimas (dėmėms), pradinis plovimas, 

lengvas lyginimas, papildomas skalavimas, ”EcoPerfect”, ”SpeedPerfect” 
• 30 cm anga skalbiniams, 180° durelių atsidarymo kampas 
• 3D-aquaSpar sistema leidžia sumažinti vandens sąnaudas  
• Kiekio automatika 
• Užraktas nuo vaikų 
• Magnetinis užraktas 
• Perkrovos indikacija displėjuje 
• Putų kiekio atpažinimas 
• Būgno disbalanso kontrolė  
• Signalas 
• Galima montuoti po stalviršiu 
• Gali būti montuojama po stalviršiu 
• Elektros energijos sąnaudos: 1,05 kW 
• Vandens sąnaudos: 47 l 
• Matmenys (A x P x G): 84,7 x 60 x 59 cm 
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• Energijos sąnaudos 10% mažesnės negu A energijos sąnaudų klasės  
• Talpa 1 - 5 kg 
• Centrifugos apsukų skaičius 1000 apsukų per min. 
• Vienu reguliatoriumi galima pasirinkti visas skalbimo programas, temperatūrą, 

specialias programas (pirminio skalbimo, intensyvią/dėmių skalbimo, 
vilnos/rankomis skalbiamų skalbinių) ir «Nuo/Iki» 

• Mygtukai: įjungti, išjungti skalavimą, greitasis skalbimas 
• 30 cm anga skalbiniams, durelės atsidaro 140° kampu 
• Programos būklę rodo šviesos diodai 
• Putų kiekio atpažinimas 
• Būgno disbalanso kontrolė 
• Kiekio automatika 
• Vandens taupymo sistema «aquaSpar» 
• Daugiapakopė vandens nutekėjimo sistema 
• Elektros energijos sąnaudos: 0,85 kW 
• Vandens sąnaudos: 41 l 
• Išoriniai matmenys (A x P x G) 85 x 60 x 59 cm 



WTW86580SN 
    

 
 

• Energijos sąnaudos 40% mažesnės negu A energijos sąnaudų klasės 
• Talpa: 1-7 kg. 
•  Šilumos perskirstymo technologija 
• Sąnaudos: visiškai išdžiovinti 7 kg medvilninių skalbinių: 

- 1400 aps./min. – 1,61 kWh, 106 min 
- 1000 aps./min. – 1,9 kWh, 124 min. 

• «DUO-Tronic» 
• «Sensitive Drying System» (jautri džiovinimo sistema: didelis «Softdesign» 

stiliaus nerūdijančio plieno būgnas, griebtuvas 
• Savaime išsivalantis kondensatorius 
• Visiškai elektroninis drėgmės kontrolės, programos trukmės ir specialių 

programų valdymas 
• Skystųjų kristalų ekrane matyti likęs programos laikas, atidėtas paleidimas, 

programos eiga, specialiosios funkcijos ir priežiūros patarimai 
• «Touch control» mygtukai: paleisti/sustabdyti, delikatiems/ labai jautriems, 

mažai lygintini, meniu, kita 
• Ypatingos programos: vilnos, mišrių, sportinės aprangos, krepšyje 

džiovinamos vilnos, itin delikatiems, labai trumpa 40, pūkinių drabužių 
programa 

• Vilnos krepšys 
• Metalinis durų kabliukas 
• Vidinis būgno apšvietimas 
• 120 min. programos pabaigoje – apsauga nuo glamžymosi 
• Prietaiso užraktas, apsauga nuo vaikų veiksmų 
• Garsinis signalas programai pasibaigus 
• Apsauginis kondensatoriaus filtras 
• Garso izoliacija 
• Į dešinę atidaromos stiklinės durelės 
• Matmenys (A x P x G): 84,2 x 59,8 x 62,5 cm 
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