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Desenho Técnico Cor Código EAN 

Branco 40874201 8421152131671

Dados Técnicos

2.050

1.800

175

0,5/1,0

0,92/0,70/0,63

215/200/193

10.000

61

58/74

www.teka.com

Bloqueio de segurança em caso de falta de água ou eletricidade

Seletor de exclusão de centrifugação

Óculo de vidro de Ø 30 cm

TK4 1070

Máquina de lavar roupa de instalação livre

Indicador digital de tempo restante

Sistema de controlo de equilíbrios

Sistema de reconhecimento de espuma

Painel de comandos eletrónico com display LCD 

Programas especiais: roupa de criança 15'

Programação diferida (1-24 horas)

Programa rápido de 15 minutos e pré-lavagem

Gestão eletrónica de lavagem Fuzzy Logic

16 programas 

Consumo ciclo (kWh) (3)

Consumo em modo off e stand by (W)

Pés reguláveis em altura

Potência máxima total (W)

Consumo de energia (kWh/ano) (2)

Resistência de aquecimento (W)

Capacidade: 7 Kg

e funções especiais

Classificação energética: A+++/C

Centrifugação: 400-1.000 r.p.m.

Potência máxima total: 2.050W

Indicadores de funcionamento, programa selecionado, temperatura, tempo restante

Duração ciclo (minutos) (3)

Consumo de água (litros /ano) (4)

% de água restante após centrifugação

Nível de ruído lavagem/centrifugação (dBA)

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, 
todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições, ilustrações, expostos, na presente ficha técnica, têm carácter meramente 
indicativo. Os mesmos podem ser alterados ou anulados, em qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigêncas técnicas e 
comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular. A Teka Portugal SA, 
declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transcriçãoou impressão. 
Aconselhamos que para uma correta instalação e utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e as 
siga em conformidade.

(2) Consumo energético “XYZ” kWh por ano, baseado em 220 ciclos standard a 40ºC e 60ºC em carga parcial e carga completa e do consumo nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia do 
equipamento dependerá das condições de uso.
(3) Consumos reais e tempos de duração por ciclo a 60ºC em carga completa, 60ºC a carga parcial e a 40ºC a carga parcial.
(4) Consumo de água “X” litros por ano, baseado em 220 ciclos standard a 40ºC e 60ºC em carga parcial e carga completa. O consumo real de água do equipamento dependerá das condições de uso.

http://www.teka.com/

