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Husqvarna - Husqvarna QW15W714 - Frontbetjent vaskemaskine

• Kapacitet (kg): 7

• Omdrejninger pr. min: 1400

• Motortype: Kulfri

• Energiklasse: C

• Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh): 69

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A)) 76 dB76 dB76 dB76 dB

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 64,5 kg64,5 kg64,5 kg64,5 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder IPX4, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, DirectIPX4, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, DirectIPX4, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, DirectIPX4, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, Direct

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) 76 dB(A)76 dB(A)76 dB(A)76 dB(A)

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering LastsansendeLastsansendeLastsansendeLastsansende

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

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Uld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, mørke beklædningUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, mørke beklædningUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, mørke beklædningUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, mørke beklædning



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 53 liter53 liter53 liter53 liter

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

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse ColdColdColdCold

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 42 cm42 cm42 cm42 cm

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 20 timer20 timer20 timer20 timer

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

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybte uden dør 56,8 cm ¦ Dybde med dør åben 95,6 cmDybte uden dør 56,8 cm ¦ Dybde med dør åben 95,6 cmDybte uden dør 56,8 cm ¦ Dybde med dør åben 95,6 cmDybte uden dør 56,8 cm ¦ Dybde med dør åben 95,6 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 160 min, - vask - delvis last ¦ 160 min, - vask - kvart bela160 min, - vask - delvis last ¦ 160 min, - vask - kvart bela160 min, - vask - delvis last ¦ 160 min, - vask - kvart bela160 min, - vask - delvis last ¦ 160 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

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

LadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

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

StabelbarStabelbarStabelbarStabelbar JaJaJaJa

VekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotor JaJaJaJa

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer DrejeskiveDrejeskiveDrejeskiveDrejeskive

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) 59 kWt per 100 cyklusser59 kWt per 100 cyklusser59 kWt per 100 cyklusser59 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

Vægtet vandforbrug (vaskecyklus)Vægtet vandforbrug (vaskecyklus)Vægtet vandforbrug (vaskecyklus)Vægtet vandforbrug (vaskecyklus) 40 liter40 liter40 liter40 liter

Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus)Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus)Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus)Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus) 200 min,200 min,200 min,200 min,

Støjklasse (dreje)Støjklasse (dreje)Støjklasse (dreje)Støjklasse (dreje) BBBB

StrømforbrugStrømforbrugStrømforbrugStrømforbrug 2200 W2200 W2200 W2200 W

Automatisk sæbedoseringAutomatisk sæbedoseringAutomatisk sæbedoseringAutomatisk sæbedosering NejNejNejNej


	PriceField: 4.995,00 kr.


