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Máquina de lavar roupa

3TS996B

• 9kg A+++-30%
Potência / Consumo
• Capacidade de carga: 9 kg
• Classe de eficiência energética: A+++ --30%
• -30% mais económica (152kWh /ano) do que o valor de

referência (217 kWh/ano) da classe de eficiência de energia
A+++ na categoria de 9 kg segundo o novo regulamento da
EU nº 1061/2010

• Consumo de energia: 152 kWh/ano com base em 220 ciclos
de lavagem a 60ºC e 40ºC no programa algodão e com meia
carga e carga completa. O consumo real de água depende
do tipo de utilização do aparelho

• Consumo de energia no programa standard Algodão 60°C:
0.92 kWh com carga completa e 0.6 kWh no caso de carga
parcial, assim como 0.42 kWh no programa standard
Algodão 40ºC com carga parcial

• Consumo de água de 11220 litros/ano com base em 220
ciclos de lavagem a 60ºC e 40ºC no programa algodão e
com meia carga e carga completa. O consumo real de água
depende do tipo de utilização do aparelho

• Classe de eficiencia de centrifugação: B
• Centrifugação máx: 1200 U/min

Humidade residual: 53 %
• Nível de ruído na lavagem no programa standard algodão

60°C com carga completa em dB (A) re 1 pW: 51
• Nível de ruído na centrifugação no programa standard

algodão 60º C com carga completa em dB (A) re 1 pW: 75
Programas Especiais
• Programas especiais: Enxag. extra/pôr goma, Lavagem

Intensiva 60ºC, Roupa escura, outdoor/impermeabilização,
Camisas, rápido/mix, escoar / centrifugação, Anti-Alergia,
Super 15 min / Super 30 min, Cobertores ,lLãs/lavagem
manual, deicados/seda

Opções:
• Teclas touch control: Início/Pausa+carga, menos ferro,

Redução da velocidade de centrifugação/sem centrifugação
Conforto / Segurança:
• Motor sem escovas com Garantia de 10 Anos
• Protecção multipla contra inundações. Protecção contra

fugas de água
• Sistema contínuo de ajuste automático de carga
• Display de LED de grande dimensão para indicação

do estado do programa, temperatura, velocidade de
centrifugação max., tempo residual e pré-programação de 24
h de fim de programa, recomendação de carga e indicação
do consumo

• Aviso de sobredosagem
• Reconhecimento de nível superior de espuma
• Electrónica de controlo de desequilíbrios
• Segurança para crianças
• Sinal acústico de fim de programa, Display de LED's
Informação Técnica:
• Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
• Medidas AxLxP (cm): 84.8 x 59.8 x 59

Acessórios opcionais
WMZ20490 Pedestal com saída
WMZ2200 Acessórios Máquinas lavar roupa
WMZ2380 Acessórios Máquinas lavar roupa

Acessórios incluidos
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3TS996B
Máquina de lavar roupa

Características
Tipo de construção: Livre instalação
De que lado está montada a porta?: À esquerda
Cor / Material da carcaça: Branco pastel
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 160
Altura p/montagem sob banc.: 850,00
Altura do produto: 848
Dimensões do produto (mm): 848 x 598 x 590
Rodas: Não
Peso líquido (kg): 69,0
Volume do tambor: 63
Cor principal do produto: Branco pastel
Door Frame: branco
Color Buttons: Prateado
Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW): 51
Classificação da ligação (W): 2300
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Cord Included: Não
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprim. mangueira esgoto (in): 59,05
Comprim. mangueira admiss. (in): 59,05
Dimensions of the packed product (in): 33.85 x 25.19 x 26.57
Net weight (lbs): 152
Gross weight (lbs): 154
Comprim. mangueira esgoto: 150,00
Comprim. mangueira admiss.: 150,00
Dimensões do produto embalado: 860 x 675 x 640
Peso bruto (kg): 70,0

Características de consumo e ligação
Classificação da ligação (W): 2300
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50
Certificados de aprovação: CE, VDE
Consumo de energia (kWh):
Consumo de água (l):
Consumo de água anual total:
Consumo total de energia anual (kWh/a):
Sistema de protecção da água: Protec.múltip.contra derrames
Number of Options: 7
Velocidade de centrifugação máxima (rpm):
Opções da velocidade de centrifugação: Variável
Indicador digital de contagem decrescente: Sim
Indicador de progresso: Display de LED's, LED
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