
Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Scandomestic - Scandomestic WAH 1506 W - Frontbetjent vaskemaskine

   Energiklasse: D  Kapacitet (Kg): 6  Omdrejninger pr. min: 1200
Motortype: Traditionel 

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)) 80808080

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 55 kg55 kg55 kg55 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2019/2014Directive 2019/2014Directive 2019/2014Directive 2019/2014

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 65,5 cm65,5 cm65,5 cm65,5 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 50 cm50 cm50 cm50 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 88,5 cm88,5 cm88,5 cm88,5 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 58 kg58 kg58 kg58 kg

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V

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



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,644 kWt0,644 kWt0,644 kWt0,644 kWt

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 80 dB(A)80 dB(A)80 dB(A)80 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Eco 40-60Eco 40-60Eco 40-60Eco 40-60

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 45 liter45 liter45 liter45 liter

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

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 48 cm48 cm48 cm48 cm

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Venstre hængsel til dørVenstre hængsel til dørVenstre hængsel til dørVenstre hængsel til dør

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 1 W1 W1 W1 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 0,862 kWt - vask - fuld last ¦ 0,523 kWt - vask - delvis las0,862 kWt - vask - fuld last ¦ 0,523 kWt - vask - delvis las0,862 kWt - vask - fuld last ¦ 0,523 kWt - vask - delvis las0,862 kWt - vask - fuld last ¦ 0,523 kWt - vask - delvis las

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 198 min, - vask - fuld last ¦ 156 min, - vask - delvis last198 min, - vask - fuld last ¦ 156 min, - vask - delvis last198 min, - vask - fuld last ¦ 156 min, - vask - delvis last198 min, - vask - fuld last ¦ 156 min, - vask - delvis last

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

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 6 kg6 kg6 kg6 kg

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer Trykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskive

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) 64 kWt per 100 cyklusser64 kWt per 100 cyklusser64 kWt per 100 cyklusser64 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) 64646464

Klasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledning CCCC

Vandforbrug pr. vaskecyklusVandforbrug pr. vaskecyklusVandforbrug pr. vaskecyklusVandforbrug pr. vaskecyklus 43434343

Varighed af vaskecyklus (timer/minut)Varighed af vaskecyklus (timer/minut)Varighed af vaskecyklus (timer/minut)Varighed af vaskecyklus (timer/minut) 03:1803:1803:1803:18


	PriceField: 6.199,00 kr.


