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RSG 825 JA EU    

Desempenho  
Classe de eficiência energética : A+++ 
Classe de eficiência centrifugação : B 
Velocidade máxima de centrifugação
(rpm) : 1200.0 
Consumo energético anual (kWh) : 0.0 
Consumo de água anual (lt) : 11400.0 
Água residual após centrifugação (%) : 0.0
Nível de ruído dB(A) : 54

Modo de carga  
Modo de carga : Carga frontal

Capacidade de carga - kg  

Painel de comandos  

Programas de lavagem  
Número de programas : 16.0 
Antistain Power 20°  
Antistain Turbo 45’  
Woolmark Platinum Care  
Ciclo Lã  
Ciclo Edredões  
Roupa 7 dias  
Bebé  
Antialérgico Plus  
Ultradelicados  
Delicados  
Escuros

Opções  
Centrifugação variável  
Pausa On/Off  
Segurança para crianças

Funções principais  
Direct Injection  
Digital Motion Technology

Características estruturais  
Capacidade de carga (Kg) : 8.0 
Volume do tambor (lt) : 62 
Interface de Utilizador : Big Digit 
Cor : Branco 
Antimicrobial Seal  
Ângulo de abertura da porta

Dimensões  
Peso (Kg) : 74.0

(http://docs.whirlpool.eu/_doc/ELF088879.pdf)

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
 

DIGITAL MOTION TECHNOLOGY
The new Natis Washing Machine by
Hotpoint, thanks to the combined
technologies of Direct Injection and Digital
Motion, revolutionizes the concept of
washing. Natis removes all stains, even the
most stubborn, preserving fabrics and colors
and, thanks to the most advanced
technologies, it provides the best
performance stain resistant at just 20 ° in 1
single cycle *, in the utmost respect of
fabrics and colors.

DIRECT INJECTION
Graças à tecnologia Direct Injection, o
detergente transforma-se, desde os
primeiros minutos, numa mousse de
espuma com um poder de limpeza até 60%
superior ao de uma máquina de lavar roupa
tradicional. Como resultado, é possível
reduzir a temperatura e obter a apenas 20°
a mesma performance de uma lavagem a
40°, o que permite lavar em simultâneo
tecidos brancos e tecidos coloridos.
Temperaturas baixas traduzem-se num
maior cuidado com as cores.

WOOLMARK PLATINUM CARE
Woolmark Platinum Care é a certificação
máxima concedida pela Empresa Woolmark
à marca que atinge padrões de qualidade
suficientemente elevados para que as suas
máquinas de lavar possam lavar roupas
com a etiqueta "lavar apenas à mão". Um
resultado obtido graças a um sistema de
lavagem único e patenteado que não
esfrega as fibras, mantendo-as macias,
mesmo depois de mais de 20 ciclos de
lavagem. 

CICLO BABY
O Ciclo Baby oferece a certeza de um
resultado perfeito, mesmo a apenas 40° C e
garante higiene absoluta das roupas do
bebé e cuidados totais da pele e dos
tecidos. O ciclo utiliza mais água para diluir
perfeitamente os detergentes, optimizar o
efeito dos aditivos higienizantes e enxaguar
bem a roupa para remover das fibras todos
os possíveis vestígios de detergente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A+++

CARACTERÍSTICAS
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