
QW167382 Frontmatad tvättmaskin

Tvättar skonsammare

Smutsigt? Ömtåliga plagg? Nu kan du tvätta alla dina
kläder i samma tvättprogram. Den här tvättmaskinen
känner av storleken på tvätten och justerar
programmet för att se till att tvätten inte tvättas för
länge eller för varmt. Den tar extra mycket hand om

Uppfräschning av även de känsligaste plaggen

När ett plagg bara behöver fräschas upp och inte
behöver en hel tvätt är dessa ångprogram exakt vad
du behöver.

OptiSense: alltid minimal förbrukning

Det intelligenta OptiSense-systemet ger lägsta möjliga
förbrukning av energi, vatten och tid, hur stor
tvättmängden än är.

Fler produktfördelar :
Den lägsta energiförbrukningen med den högsta effektiviteten och
hållbarheten.

•

Skontrumman som tar hand om dina kläder•

Silent System för en nästan helt tyst tvättprocess•

Produktegenskaper :

Antal avdelningar i tvättmedelsfacket: 4•
Extremt låga förbrukningsvärden: 0.69
kWh, 46 l för bomullsprogram 60 °C
med 8 kg tvätt

•

Extra sköljning•
Tidspar•
Funktion för fläckbehandling•
LCD-display•
Fuzzy logic anpassar tvättprogrammen
efter mängden tvätt

•

Fördröjd start•
Sköljning med skumavkänning•
Barnlås•
 4 ställbara fötter•
Översvämningsskydd med Aqua
Control-sensor

•

Tvättprogram: Bomull, Bomull med
förtvätt, Extra tyst, Syntet, Lättstruket,
Handtvätt, Ylle Plus, Täcken,
Centrifugering/Tömning, Sköljning,
Jeans, Snabb 20 min 3 kg, Super Eco
15, Ekonomi, Ånga uppfräschning,
Ånga strykhjälp

•

Övriga indikatorer: Fläckar, Extra
sköljning, Kortprogram, Start/Paus

•

Teknisk data :

Tvättkapacitet, kg: : 8•
Centrifugeringshastighet (v/min) : 1600•
Energieffektivitetsklass : A+++ -30%•
Årlig energiförbrukning, kWh : 135,0•
Årlig vattenförbrukning, liter : 10999•
Centrifugeringseffekt : A•
Ljudnivå Tvätt dB(A) : 51•
Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 77•
Deklarerat program : Standard bomull 60 halv och full maskin,
Standard bomull 40 halv maskin.

•

Restfuktighet efter centrifugering % : 44•
Tvätteffekt, A-G : A•
Tvätteknik : Eco-ventil•
Produktmått H x B x D, mm : 850x600x605•
Max djup, mm : 639•
Motorsystem : Inverter•
Vattenanslutning : Kallt•
Sladdlängd, (ca) m : 1.8•
Total effekt, W : 2200•
Säkring, A : 10•
Spänning, V : 230•
Färg : Vit•
Sensorer : Flödessensor, Vattenflottör i botten•
Trumvolym, liter : 66•
Invändig belysning : -•
Display : Normal LCD•
Nettovikt, kg : 80.27•
Extra fördelar som ingår : Barnlås, Extra sköljning, Täcklock i
botten, Spärr för flytande tvättmedel, Justernyckel

•

Produktnummer (PNC) : 914 531 767•
EAN-kod : 7332543470150•

Produktbeskrivning :

OptiSense beräknar
tvättmängd &väljer
optimalt tvättprogram
med rätt tvätt-och
sköljtid, antal sköljningar
och mängd sköljvatten
som används. Eco
Valve-tvättsystem för att
minimera vatten-, el- och
tvättmedelsförbrukning.
Kapacitet på hela 8kg.


