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Zmywarka Whirlpool WIC 3C34 PFE S
Natychmiastowa wysyłka! Użyj kodu
WHI7
Cena

1 840,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WIC3C34PFES

Kod producenta

WIC3C34PFES

Opis produktu
Cechy zmywarki do zabudowy Whirlpool: kolor srebrny. Klasa energetyczna D. Regulowane stopki zapewniają idealną
stabilność, nawet na nierównej powierzchni. Innowacyjna technologia gwarantuje bardzo cichą pracę. Doskonała siła mycia
gwarantuje perfekcyjne rezultaty.

14 miejsc na naczynia
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.
Zmywarka Whirlpool ma 14 uniwersalnych miejsc na naczynia, dzięki czemu zawsze masz tyle przestrzeni, ile potrzebujesz.
Cicha
Cicha praca. Twoja zmywarka Whirlpool została stworzona, aby zapewniać idealne rezultaty mycia przy najmniejszym
możliwym hałasie.
PowerClean Pro
Potężne strumienie wody z tylnej części zmywarki dostarczają najwyższe rezultaty czyszczenia najtrudniejszych zabrudzeń.
Inteligentne czujniki wykrywają poziom zabrudzenia oraz odpowiednio dostosowują ciśnienie wody.
Technologia 6-ty Zmysł
Bez mycia wstępnego.
Technologia 6-ty Zmysł 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.
ExtraSpace
Rewolucja w zarządzaniu przestrzenią.
Unikalne wzornictwo ExtraSpace pozwala na pionowe układanie garnków i patelni w dolnym koszu, dając Ci miejsce na 10
dodatkowych talerzy. Oszczędzaj przestrzeń, oszczędzaj czas.
Przesuwne zawiasy
Urządzenie jest wyposażone w przesuwne zawiasy, umożliwiające instalację w kuchni z niskim cokołem, co zwiększa wygodę i
łatwość użycia.
FlexiSpace
Zaprojektuj swoją przestrzeń.
System koszy FlexiSpace pozwala na dogodne i łatwe zaaranżowanie przestrzeni w zmywarce.
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NaturalDry
Automatyczne otwieranie drzwi na zakończenie cyklu zapewnia skuteczniejsze i bardziej naturalne suszenie. System
gwarantuje wyższą efektywność energetyczną i lepsze rezultaty suszenia.
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).
Elastyczne opcje zmywania
Idealne zarządzanie przestrzenią.
Zwiększaj, zmniejszaj lub modyfikuj przestrzeń wewnątrz swojej zmywarki tak, jak tylko chcesz, dzięki koszykom modułowym i
składanym uchwytom.
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.
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.
Zewnętrzne zabezpieczenie wody
Zewnętrzne zabezpieczenie wody, wbudowane w rurę dopływu, chroni przed wyciekiem wody w razie niespodziewanej awarii.
Komora ze stali nierdzewnej
Wnętrze zmywarki wykonane jest ze stali nierdzewnej, dzięki czemu Twoje naczynia są zawsze błyszczące, a komora
urządzenia perfekcyjnie czysta.
Użycie kostek
Stworzone specjalnie dla Ciebie.
Wybierz sposób zmywania, jaki wolisz. Funkcja kostki pozwala wybrać cykl odpowiedni do zmywania z użyciem środka w
kostkach, dzięki czemu zawsze możesz cieszyć się doskonałymi rezultatami.
Złącze ciepłej wody
Złącze ciepłej wody. Zmywarka Whirlpool umożliwia bezpośrednie podłączenie do przewodu wody ciepłej (maksymalnie 60°C).
Przypomnienie świetlne
Dyskretne przypomnienie.
Zmywarka Whirlpool sygnalizuje zakończenie cyklu zmywania eleganckim i dyskretnym światłem.
Sygnał dźwiękowy końca cyklu
Przydatne przypomnienie.
Sygnał dźwiękowy poinformuje Cię o zakończeniu cyklu zmywania.
7-częściowy wyświetlacz
Czytelny wyświetlacz do ustawiania cyklów i opcji zmywania.
Cykl szybki
Ciesz się szybkimi rezultatami.
Cykl szybki zapewnia pielęgnację i moc zmywania, na jakie zasługujesz, w krótszym czasie.
Składane stojaki
Składane stojaki. Dla większej wygody ta zmywarka Whirlpool ma składane stojaki.
8 programów
Wiele możliwości, idealne rezultaty.
Zmywarka Whirlpool ma osiem wszechstronnych programów, dzięki czemu zawsze wybierzesz ten, który najbardziej Ci
odpowiada.
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Regulowane nogi
Stworzone specjalnie dla Ciebie.
Zmywarka Whirlpool ma regulowane nogi, więc z łatwością możesz dostosować urządzenie do swoich potrzeb.
Multizone
Możliwość zmywania tylko w jednym koszu - należy ustawić tę opcję podczas programowania cyklu.
Program intensywny
Program zmywania w temperaturze 65°C idealny do najbrudniejszych naczyń

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 )

Specyfikacja
Programy
Eco 50
Eco
Szkło
Zmywanie wstępne
Program intensywny 65°
Program cichy
Dostępność programu szybkiego
Program szybki
Opóźnienie czasu startu: Ciągły
Opóźnienie czasu startu max.(h): 12
Wydajność
Energy Efficiency Class (Regulation (EU): D
Energy Consumption for 100 cycles Eco Programme: 85
Klasa efektywności zmywania: A
Klasa efektywności suszenia: A
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 9.5
Maksymalna temperatura poboru wody (°C): 60
Airborne acoustical noise emissions: 44
Natężenie (A): 10
Ilość programów: 8
Wymiary
Wysokość (cm): 82.0
Szerokość (cm): 59.8
Głębokość (cm): 55.5
Głębokość niszy (cm): 56.0
Cechy
Maksymalna liczba ustawień miejsc: 14
Rodzaj instalacji: Do zabudowy
Nóżki o regulowanej wysokości: Tak – wszystko od frontu
Mycie w jednym koszu (połowa załadunku): Górny lub dolny
Regulowany górny kosz
Kosz z uchwytem
Wskaźnik braku soli
Wskaźnik braku środków czyszczących
Kolor: Srebrny
Kod EAN: 8003437608308
Długość kabla przyłączeniowego (cm): 130
Długość rury doprowadzającej (cm): 155
Długość rury odprowadzającej (cm): 150
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