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Gram - Gram WDE 70714-90/1 - Frontbetjent vaskemaskine

Vaskemaskine i hvid, vaskekapacitet 7 kg. Display med tidsforskudt start
og resttidsindikation.

• God kapacitet
En vaskekapacitet på 7 kg passer godt til de fleste familier med et
normalt vaskebehov.

• God centrifugeringsevne
Med en centrifugeringshastighed på 1400 omdrejninger i minuttet
efterlades tøjet med en lav restfugtighed, som betyder, at tøjet tørrer
hurtigt, uanset om du vælger at hænge tøjet til tørre eller at tørre det i en
tørretumbler.

• Hurtig vask af sportstøj
Til dig, der dyrker meget sport, er en vaskemaskine med sportsprogram
en god løsning. Programmet har en kortere vasketid og vasker ved en
lavere temperatur.

• Specialprogram til uldtøj
Med specialprogrammet uldvask kan du vaske både uldtøj og sarte
tekstiler i vaskemaskinen.

• QuickWash
QuickWash er et meget kort program, som især er velegnet til vask af tøj, som blot skal friskes op.

• Kapacitet (kg): 7

• Omdrejninger pr. min: 1400

• Motortype: Traditionel

• Energiklasse: D

• Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh): 69

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 1061/2010/EUDirective 1061/2010/EUDirective 1061/2010/EUDirective 1061/2010/EU

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital
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Teknisk information fortsat

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

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

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 79 dB(A)79 dB(A)79 dB(A)79 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

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

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Bomuld, sportstøj, farve vask, jeans, anti-allergi, hurtig 6Bomuld, sportstøj, farve vask, jeans, anti-allergi, hurtig 6Bomuld, sportstøj, farve vask, jeans, anti-allergi, hurtig 6Bomuld, sportstøj, farve vask, jeans, anti-allergi, hurtig 6

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 49 liter49 liter49 liter49 liter

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m

DøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkel 164 grad(er)164 grad(er)164 grad(er)164 grad(er)

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 30 cm30 cm30 cm30 cm

GennemsnitsvasketidGennemsnitsvasketidGennemsnitsvasketidGennemsnitsvasketid 215 minutter215 minutter215 minutter215 minutter

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 24 timer24 timer24 timer24 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Indikator for resterende tidIndikator for resterende tidIndikator for resterende tidIndikator for resterende tid

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

LadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

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

Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask) 58 dB(A)58 dB(A)58 dB(A)58 dB(A)

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer Trykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskive

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) 69 kWt per 100 cyklusser69 kWt per 100 cyklusser69 kWt per 100 cyklusser69 kWt per 100 cyklusser

Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)Vægtet energiforbrug (komplet cyklus) Per 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusserPer 100 cyklusser

Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh) 69696969


	PriceField: 5.199,00 kr.


