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PRALKA AUTOMATYCZNA 
model WA-6040S 

Funkcje

 9  15 programów głównych: bawełna, wełna, tkaniny 
syntetyczne, tkaniny delikatne,  tzw pranie ręczne dla 
delikatnych rzeczy, szybkie pranie, pranie mix, pranie 
odzieży sportowe, program prania butów sportowych 
(z tkanin i sztucznej skóry), usuwanie plam, intensywne 
pranie, namaczanie, płukanie, odwirowanie, delikatne 
odwirowanie

 9 opóźnienie rozpoczęcia prania od 1 do 24 godzin
 9 pranie wstępne (do usuwania mocnych zabrudzeń)
 9  namaczanie (zalecane szczególnie do mocno 

zabrudzonych tkanin bawełnianych)
 9  zatrzymanie z wodą i wyłączenie wirówki 

(łatwe prasowanie)
 9 wybór prędkości odwirowania i anulowanie wirowania
 9 wybór temperatury prania i pranie w zimnej wodzie
 9 dodatkowe płukanie
 9 ochrona przy chwilowych spadkach napięcia w sieci 
 9  system ochronny niewyważenia  

(ochrona przed przed dużą wibracją i hałasem)
 9 system maksymalnego wykorzystania proszku 

do prania
 9  automatyczna regulacja prędkości /ochrona przed 

nierówno rozłożonym praniu w bębnie
 9 redukcja temperatury wody zrzucanej do kanalizacji 

po praniu 
 9 blokada drzwi podczas prania
 9  Anti-closing – ochrona dzieci/blokada 

przed zamknięciem drzwi i przypadkowym włączeniem 
pralki przez dziecko

 9 ochrona przed błędnym programowaniem pralki
 9 redukcja temperatury wody zrzucanej do kanalizacji 

po praniu (do 60°C)
 9 otwarcie drzwi pod kątem 180o, co umożliwia łatwe 

załadowanie i rozładowanie pralki
 9 blokada podczas pracy
 9 automatyka wagowa

Wyposażenie

 9  zasobnik proszku do prania z trzema przedziałami: 
pranie wstępne, pranie zasadnicze, uszlachetnianie  
(płyn zmiękczający, krochmal)

 9 zasobnik przystosowany zarówno do proszku 
jak i płynnych środków piorących

Parametry techniczne

 9 zużycie wody: 45 L
 9 pobór mocy: 1900 W
 9 zużycie energii elektrycznej: 0,95 kWh/pranie
 9 roczne zużycie energii elektrycznej: 165 kWh/rok
 9 roczne zużycie wody:  8800 L/rok
 9 zużycie energii przy programie standardowym 60°C 

i pełnym załadunku: 1,14 kW
 9 zużycie energii przy programie standardowym 60°C 

i częściowym załadunku: 0,85 kW
 9 zużycie energii przy programie standardowym 40°C 

i częściowym załadunku: 0,55 kW
 9 klasa efektywności wirowania w skali od G (min) 

do A (max): C
 9 czas standardowego programu prania tkanin 

bawełnianych w 60°C (przy pełnym załadowaniu): 
172 min

 9 czas standardowego programu prania tkanin 
bawełnianych w 60°C (przy częściowym załadowaniu): 
162 min

 9 czas standardowego programu prania tkanin 
bawełnianych w 40°C (przy częściowym załadowaniu): 
115 min

 9 poziom hałasu podczas prania, zgodnie klasyfikacją 
energetyczną EN 60704-4: 59 dB

 9 poziom hałasu podczas wirowania, zgodnie klasyfikacją 
energetyczną EN 60704-4: 73 dB
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