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Cylinda - Cylinda FT5586X - Frontbetjent vaskemaskine

Energieffektiv og rummelig vaskemaskine  FT5586X fra Cylinda er en
frontbetjent vaskemaskine med en stor vaskekapacitet på 8 kg.
Vaskemaskinen er udstyret med en kulfri motor, der giver længere levetid
og en mere støjsvag kørsel. Blandt vaskemaskinens 16 programmer kan
du f.eks. vælge mellem sportstøj, skjorter, bomuld og intensiv/hygiejne+.
Du kan også bruge muligheder som startforsinkelse, to ekstra skylninger
eller tidspar. Vaskemaskinen har desuden en bluetooth-forbindelse, hvor
du får info om programmer mv.      8 kg / 1600 omdr. pr. minut  Kulfri motor
16 programmer  Energiklasse C 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 74 kg74 kg74 kg74 kg

FunktionerFunktionerFunktionerFunktioner Automatisk variabel kapacitetAutomatisk variabel kapacitetAutomatisk variabel kapacitetAutomatisk variabel kapacitet

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder IPX4, BAF, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, DIPX4, BAF, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, DIPX4, BAF, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, DIPX4, BAF, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, D

KommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologi BluetoothBluetoothBluetoothBluetooth

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 75 dB(A)75 dB(A)75 dB(A)75 dB(A)
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Teknisk information fortsat

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Hurtigvask, forvask, koldvask, bomuld, syntetiske stoffer, mHurtigvask, forvask, koldvask, bomuld, syntetiske stoffer, mHurtigvask, forvask, koldvask, bomuld, syntetiske stoffer, mHurtigvask, forvask, koldvask, bomuld, syntetiske stoffer, m

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 55 liter55 liter55 liter55 liter

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,8 m1,8 m1,8 m1,8 m

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse ColdColdColdCold

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner Forsigtig tromleForsigtig tromleForsigtig tromleForsigtig tromle

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer VaskecyklusindikatorVaskecyklusindikatorVaskecyklusindikatorVaskecyklusindikator

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med dør åben 103,5 cmDybde med dør åben 103,5 cmDybde med dør åben 103,5 cmDybde med dør åben 103,5 cm

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 167 min, - vask - delvis last ¦ 167 min, - vask - kvart bela167 min, - vask - delvis last ¦ 167 min, - vask - kvart bela167 min, - vask - delvis last ¦ 167 min, - vask - kvart bela167 min, - vask - delvis last ¦ 167 min, - vask - kvart bela

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Internet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibel JaJaJaJa

PlatformPlatformPlatformPlatform HomeWhizHomeWhizHomeWhizHomeWhiz

Standard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogram Eco 40-60Eco 40-60Eco 40-60Eco 40-60

LadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitet 8 kg8 kg8 kg8 kg

Out-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektion JaJaJaJa

InduktionsmotorInduktionsmotorInduktionsmotorInduktionsmotor JaJaJaJa

StabelbarStabelbarStabelbarStabelbar JaJaJaJa

Smartphone-kompatibelSmartphone-kompatibelSmartphone-kompatibelSmartphone-kompatibel JaJaJaJa

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer Drejeskive, berøringspadDrejeskive, berøringspadDrejeskive, berøringspadDrejeskive, berøringspad

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) 62 kWt per 100 cyklusser62 kWt per 100 cyklusser62 kWt per 100 cyklusser62 kWt per 100 cyklusser


	PriceField: 4.999,00 kr.


