
SPECIFICAȚII
•  9 kg capacitate de încărcare 
•  Număr maxim de rotaţii: 

1600 rpm
•  LCD

16 PROGRAME DE SPĂLARE
•  Program automat MultiSense 
•  Bumbac
•  Bumbac Eco
•  SteamRefresh
•  StainCare
•  HygieneCare
•  Machine Care
•  Sintetice
•  Așternuturi
•  Wool Protect
•  AquaPerfect 40°/40’
•  Stoarcere+Evacuare

• Mini 14’
• Dark Care
• Spălare manuală
• Clătire

FUNCȚII SPECIALE
• HomeWhiz 
• Detergent pudră
• Extra clătire
• Silent Mode

DOTĂRI
• Motor Eco Inverter
• Design Gentle Wave
• Tehnologie ProDose
• Amânare pornire 24 h & 

a�şare timp ramas
• Sistem automat de reglare a

cantității de apă

SIGURANȚĂ
• WaterProtect+
• Child lock/Door lock 

PERFORMANȚĂ
• Clasa energetică: A+++ (-10%)
• E�cienţă stoarcere: B
• Nivel zgomot: 50/75 dBA

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 84 x 60 x 65 cm

CULOARE
• Alb 

Mașină de spălat rufe GWN59651H

HOMEWHIZ
HAINE CURATE. CONECTIVITATE 
SMART

De acum te poți relaxa în timp ce 
mașina ta de spălat rufe se ocupă 
de curățarea ţinutelor tale preferate. 
Cu ajutorul aplicației Homewhiz poți 
programa începerea spălării hainelor, 
poți urmări durata ciclului de spălare 
sau poți costumiza programele 
de spălare în funcție de numărul 
hainelor pe care vrei să le cureți și 
de gradul de murdarire a acestora. 
Mai mult, dacă întâmpini o problemă 
poți găsi manualul aparatului tau 
în meniul aplicației sau poți solicita 
ajutor specializat din meniul Help. În 
plus, aplicația Homewhiz îți asigură 
conectivitatea cu celelalte dispozitive 
smart de la Grundig.De exemplu, îți 
poți folosi de la distanță diverse funcții 
ale mașinii de spălat rufe, vase sau 
ale cuptorului,  de pe telefon, tabletă 
sau smart TV. 

FIȘĂ DE PREZENTARE

EAN Code: 4013833018346
grundig.com/ro
grundig-extragarantie.ro

Design
Gentle Wave

HomeWhiz

HygieneCareSilent ModeStainCareMotor  
Eco Inverter

Clasa  
energetica

HomeWhiz SteamRefresh Water
Protect+



DATE TEHNICE:

* În conformitate cu Legea Europeană 1061/2010

grundig.com/ro
grundig-extragarantie.ro

Mașină de spălat rufe GWN59651H

Model Independent
CARACTERISTICI PRINCIPALE
Capacitate de încărcare, kg 9
Tip control LCD
Număr maxim de rotații 1600
Opțiuni viteză rotație 1600/1400/1200/1000/800/600
Amânare pornire/afışare timp rămas 24 h /•
Tehnologie MultiSense •
Sistem automat de reglare a cantității de apă •
Compartiment pentru detergent lichid -
Pereti laterali in forma de „S” ce diminueaza zgomotul •
Tehnologie ProDose •
PROGRAME
Număr programe 16
Program automat MultiSense •
Spălare manuală •
DarkCare •
Așternuturi •
Wool Protect •
Mini 14' •
Mini -
AquaPerfect 40°/40' •
Bumbac • 
Bumbac eco •
SteamRefresh •
StainCare •
HygieneCare •
Machine Care •
Sintetice •
Camăși -
Gentle Care -
Delicate -
Mixt -
Clătire •
Sport -
Down Wear -
Stoarcere+Evacuare/Clătire • / •
FUNCȚII SPECIALE
HomeWhiz •
Prespălare/Silent Mode/Detergent pudră  - / • / •
Extra clătire/Nivel murdărire • / -
Anti-șifonare/Quick wash/Memory - /-
SIGURANȚĂ
WaterProtect+/WaterProtect • / -
Child lock/Door lock • / •
PERFORMANȚĂ*
Clasă energetică A+++ (-20%)
E�ciență stoarcere a
Consum anual de energie (220 cicluri), kWh/an 173
Consum anual de apă  (220 cicluri), L/an 10560
Index de e�ciență energetică 36.4
Consum energetic, kWh 0.763
Consum energetic (bumbac, 60°C, încărcare totală), kWh 0.88
Consum energetic (bumbac, 60°C, bumbac, încărcare 
parțială), kWh 0.69

Consum energetic (bumbac, 40°C, încărcare parțială), kWh 0.66
Consum apă, L 48
Durată program (60°C, bumbac, încarcare totală), min 225
Durată program (60°C, bumbac, încărcare parțială), min 182
Durată program (40°C, bumbac, încărcare parțială), min 171
Umiditate reziduală, % 44
Nivel de zgomot spălare/centrifugare, dBA 50/75
Consum energetic în mod oprit, W 0.5
Consum energetic în mod pornit, W 0.8

INFORMAȚII TEHNICE
Motor Eco Inverter •
Alimentare/Frecvență/Putere, V/ Hz/W 230/50/2200
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (ÎxLXA), cm 84 x 60 x 65
Dimensiune brută (ÎxLxA), cm 88 x 65 x 65
Greutate netă, kg 78
Greutate brută, kg 79
OPTIUNI CULOARE
Ușă cromată •
Alb •


