
Práčka Whirlpool 
TDLR 65230 ZEN



Typ         voľne stojaca
Kategória práčky       zhora plnená

Vlastnosti

Energetická trieda       A+++
Energ. efektívnosť       A+++ -10%
Senzorová technológia práčok     6.ZMYSEL & ZEN
Silent         SuperSilent ZEN technology
Extra záruka        20 rokov
Kapacita prania       6,5 kg
Objem bubna        42 l
Spotreba energie (2010/30/EC)     146 kWh/rok
Spotreba energie Bavlna 60°C plná náplň (2010/30/EC)  0,76 kWh
Spotreba energie Bavlna 60°C polovičná náplň (2010/30/EC) 0,64 kWh
Spotreba energie Bavlna 40°C polovičná náplň (2010/30/EC) 0,53 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom režime (2010/30/EC) 0,11 W
Spotreba energie vo vypnutom režime (2010/30/EC)  0,11 W
Spotreba vody (2010/30/EC)     8800 l/rok
Trieda efektívnosti odstreďovania     B
Zvyšková vlhkosť       44 %
Ovládanie        centrálny gombík + tlačidlá
Displej         áno
Zobrazenie priebehu programu     áno
Ukazovateľ zostatkového času na displeji    áno
Účinnosť prania       A
Hlučnosť pri praní       51 dB
Hlučnosť pri odstreďovaní      72 dB
Referenčný program (2010/30/EC)     220 pracích cyklov
Trvanie referenčného programu     240 min

Ovládanie - programy a voľby

Počet programov       14
Eco bavlna        áno
Zmiešaná bielizeň / Denné 40°C     áno
Bavlna         áno
Syntetika        áno
Jemná bielizeň       áno
Vlna         áno
Program pre farebnú bielizeň      áno
AquaEco        áno
Rýchly 30°C/30 min       áno
Džínsy         áno
Šport         áno
Formálne oblečenie       áno
Plákanie a odstreďovanie      áno
Intenzívne odstreďovanie      áno



Prevetrávanie bielizne      áno
Colours 15°        áno
Rýchle pranie        áno
Predpranie        áno
Intenzívne plákanie       áno
Odložené odstreďovanie      áno
Tlačidlo štart/pauza       áno
Odložený štart/koniec      áno
Zrušenie nastavenia       áno

Výbava

Typ motora        ZEN DirectDrive
Nastavenie otáčok       0-1200 ot/min
Riadená optimalizácia spotreby vody    áno
Nastaviteľná teplota       áno
Kontrola tvorby peny       áno
Systém vyrovnávania nestability     áno
Šírka / Priemer vkladacieho otvoru     210 mm
Stop s dvierkami hore      áno
Otváranie bubna práčky      mäkké / soft opening
Vyvážené dvere       áno
Farba         biela
Farba gombíka       biela s krúžkom
Detská poistka       áno
Počet komôr násypky       3
Filter         áno
Výsuvný podvozok       áno
Materiál nádrže       plast / PPN
Materiál bubna       nerez
Kontrola úniku vody       Eltek hadica
Ukazovateľ zaneseného filtra      áno
Ukazovateľ prívodu vody      áno
Ukazovateľ otvorených dverí      áno
Ukazovateľ volania servisu      áno

Technické údaje

Prúdová poistka       10 A
Napätie        220-230 V
Frekvencia        50 Hz
Pripojenie na 3/4“ vonkajší závit     áno
Rozmery (vxšxh)       900x400x600 mm
Rozmery s obalom (vxšxh)      940x450x700 mm
Hmotnosť        56 kg
Hmotnosť s obalom       57 kg



FUNKCIE PRANIA

Energetická trieda
Označenie triedy energetickej účinnosti 
(2010/30/EC), t.j. spotreby elektrickej energie.

Energetická trieda
Označenie triedy energetickej účinnosti 
(2010/30/EC), t.j. spotreby elektrickej energie.

Kapacita prania
Táto hodnota udáva množstvo suchej bielizne, 
ktoré možno vyprať v jednej dávke.

Spotreba energie (2010/30/EC)
Údaj o spotrebe energie za rok.

Spotreba energie (2010/30/EC)
Pre mierne zašpinenú bielizeň zo syntetických 
vláken alebo zmesových syntetických a bavl-
nených tkanín. Úsporný program s veľmi nízkou 
spotrebou vody. Odporúčané pre 3 kg bielizne.

Džínsy
Pranie/sušenie džínsových odevov s intenzív-
nym plákaním.

Formálne oblečenie
Šetrný program na málo používanú alebo len 
mierne znečistenú bielzeň. Trvanie programu 
iba 45 minút.

Šport
Program pre pranie/sušenie športových 
odevov.

Senzorová technológia práčok
Unikátna technológia priameho pohonu 
bubna a technológia 6.ZMYSEL sú zárukou 
najvyššej kvality starostlivosti o bielizeň.

Silent
Unikátna ZEN technológia tichého priameho 
pohonu bubna práčky. Hlučnosť pri praní je 
51 dB a odstreďovania 72 dB pri referenčnom 
programe a 1200 otáčkach za minútu.

Extra záruka
Záruka 20 rokov na motor spotrebiča. Záruku 
zákazník získava po registrovaní spotrebiča na 
adrese www.whirlpool.eu/register

Eco bavlna
Referenčný program pre štítok s energetický-
mi údajmi (40/60°C).

Zmiešaná bielizeň / Denné 40°C
Pranie mierne znečistenej bielizne pri teplote 
40°C za 1 hodinu.

Bavlna
Pranie/sušenie bavlny a odolnej bielizne.

Syntetika
Pranie/sušenie odolnej syntetiky.

Jemná bielizeň
Pranie/sušenie jemnej bielizne.

Vlna
Pranie/sušenie odevov z vlny pomalým 
pohybom bubna.

Program pre farebnú bielizeň
Vhodné pre pranie bielej a svetlej bielizne 
pastelových farieb z jemných tkanín.
Šetrný program prania, ktorý predchádza 
šednutiu a žltnutiu bielizne.

Rýchly 30°C/30 min
Rýchly program 30 min/30°. Umožňuje 
vyprať 3 kg mierne znečistenej bielizne iba za 
30 minút pri teplote 30°C

Plákanie a odstreďovanie
Samostané plákanie so záverečným 
odstreďovaním pri nastavenej úrovni 
odstreďovacích otáčok.



FUNKCIE PRANIA

Intenzívne odstreďovanie
Voľba samostatného intenzívneho 
odstreďovania.

Prevetrávanie bielizne
Zvoľte túto možnosť, ak nemôžete vybrať 
bielizeň z práčky ihneď po skončení 
programu alebo ak ju zvyknete v práčke 
zabúdať. Táto možnosť vám pomôže udržať 
sviežosť bielizne.

Colours 15°
Zníženie teploty prania zvoleného programu 
na 15°C, špeciálna rotácia bubna umožňuje 
dosiahnuť výborné výsledky prania akoby 
bielizeň bola praná pri teplote 40°C.

Rýchle pranie
Program pre pranie málo znečistenej 
bielizne za polovičný čas so zachovaním 
kvality vyprania.

Intenzívne plákanie
Napúšťa sa viac vody a cyklus plákania je 
predĺžený. Mimoriadne vhodné pre oblasti 
s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského 
oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Odložené odstreďovanie
Zastavenie s plnou nádržou vody pre bielizeň, 
ktorá sa bude odstreďovať neskôr. Vhodné 
pri voľbe programu „Nočné pranie“ alebo pri 
škrobení bielizne pri záverečnom plákaní.

Tlačidlo štart/pauza
Spustenie / prerušenie / zrušenie zvoleného 
programu.

Predpranie
Voľba pre pranie veľmi znečistenej bielizne.

Odložený štart/koniec
Nastavenie začiatku/ukončenia programu 
podľa potrieb zákazníka.

Nastaviteľná teplota
Nastavenie žiadanej teploty zatláčaním 
tlačidla.

Systém vyrovnávania nestability
Elektronický senzor sa postará o to, aby 
práčka pri odstreďovaní nevibrovala a bola 
stabilná.

Riadená optimalizácia spotreby vody
Množstvo vody závisí od nasiakavosti bielizne.

Kontrola tvorby peny
Snímač zabraňuje zníženiu účinnosti prania 
pri nadmernom penení pracieho prostriedku.

Detská poistka
Uzamkne nastavené funkcie, alebo zabráni 
zapnúť spotrebič.

Otváranie bubna práčky
Pomalé „mäkké“ otváranie dverí bubna práčky.

Kontrola úniku vody
Hadica s dvojitým plášťom je vybavená 
nasiakavým materiálom, ktorý v prípade úniku 
vody do vonkajšieho plášťa mechanicky uzavrie 
prívod vody


