Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved
7100 Vejle
75 85 15 11

Husqvarna - Husqvarna QW58B916AD - Frontbetjent vaskemaskine

8.995,00 kr.
Husqvarna frontbetjent vaskemaskine QW58B916AD med
Autodose
AutoDose bruger smarte sensorer til at beregne den helt rigtige mængde
vaske- og skyllemiddel. Som beskytter dit tøj mod slid på grund af
overdosis.
Vask dit tøj på kun 59 minutter - med perfekte resultater og lavt
energiforbrug. MixPower vaskeprogram er ideelt til daglig vask uden at gå
på kompromis med kvalitet eller holdbarhed. Et program, der gør det nemt
at vaske ordentligt.
Med Pre-Mix-teknologi blandes vaske- og skyllemidler med vand, inden
de
når vasketromlen. Det gør vasketøjet mere grundigt, glattere og
mere
skånsomt vasket – hver gang.
Med en vaskemaskine fra Husqvarna kan du hurtigt og nemt friske
krøllet
tøj op. Det korte, skånsomme dampprogram fjerner effektivt lugt
og
udglatter folder fra tørt tøj. Du kan også afslutte vaskeprogrammet
med
lidt damp, så bliver der mindre at stryge.
9 kg / 1600 omdr./min. Kulfri motor AutoDose automatisk dosering af vaskemiddel Energiklasse A

Teknisk information
Støjniveau ved centrifugering (dB(A))

76 dB

Vægt (kg)

76,5 kg

Overensstemmelsesstandarder

Woolmark Green, Directive 2019/2023/EU, Directive 2019/2014

Formfaktor

Fritstående

Type

Digital

Kontrollokation

Frontpanel

Spænding

230 V

Hjul & nivellering

Justerbare fødder

Energiforbrug pr. cyklus

0,493 kWt

Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved
7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Støjniveau (spin)

76 dB(A)

Vaskeoptimering

Mix Power System, AutoDose

Timer-indstillingsegenskaber

Tidsnedsættelse med timer

Særlige programmer

Skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, silke, dyne, dampvask

Vasketromlekapacitet

69 liter

Ledningslængde

1,8 m

Døråbningsdiameter

49 cm

Tromlefunktioner

ProTex-tromle

Dimensions detaljer

Dybde med dør 66 cm ¦ Dybde med dør åben 110,1 cm

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug

0,5 W

Oplysninger om programtid

220 min, - vask - fuld last ¦ 160 min, - vask - delvis last

Slukket-tilstand for strømforbrug

0,5 W

Ladningskapacitet

9 kg

Vekselrettermotor

Ja

Automatisk dosering af vaskemidler

Ja

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)

49 kWt per 100 cyklusser

Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)

Per 100 cyklusser

Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)

49

Vægtet vandforbrug (vaskecyklus)

46 liter

Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus)

220 min,

Støjklasse (dreje)

B

Strømforbrug

2200 W

Automatisk sæbedosering

Ja

Vandforbrug pr. år

0.00

