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Whirlpool - Whirlpool FWDG 861483E WV EU N - Vaske/tørremaskine

Denne fritstående Whirlpool-vaskemaskine/tørretumbler har: Imponerende
vaskekapacitet på 8,0 kg. Rummelig tørrekapacitet på 6,0 kg. Eksklusiv 6th
SENSE-teknologi, som konstant overvåger fugtigheden i tromlen og derved
beskytter dit tøj og giver perfekte vaske- og tørreresultater.•Energiklasse: D

• Vaskekapacitet (kg): 8

• Omdrejninger pr. min: 1400

• Resterende fugtighed: 53%

• Energiforbrug pr. 100 vaskecykler: 63

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Årligt vandforbrug vask og tørring (l)Årligt vandforbrug vask og tørring (l)Årligt vandforbrug vask og tørring (l)Årligt vandforbrug vask og tørring (l) Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder EN50229, Directive 96/60/EGEN50229, Directive 96/60/EGEN50229, Directive 96/60/EGEN50229, Directive 96/60/EG

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

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

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 5,44 kWt5,44 kWt5,44 kWt5,44 kWt

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus 100 liter100 liter100 liter100 liter
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Teknisk information fortsat

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 81 dB(A)81 dB(A)81 dB(A)81 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering 6, sans6, sans6, sans6, sans

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

VaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgrad Klasse AKlasse AKlasse AKlasse A

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Uld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, automatisk, drænUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, automatisk, drænUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, automatisk, drænUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, automatisk, dræn

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 58 liter58 liter58 liter58 liter

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,2 m1,2 m1,2 m1,2 m

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 Vaskefremskridts indikatorVaskefremskridts indikatorVaskefremskridts indikatorVaskefremskridts indikator

StiktypeStiktypeStiktypeStiktype EuroEuroEuroEuro

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 5,44 kWt - vask og tørring - fuld last - 60 °C ¦ 1,04 kWt -5,44 kWt - vask og tørring - fuld last - 60 °C ¦ 1,04 kWt -5,44 kWt - vask og tørring - fuld last - 60 °C ¦ 1,04 kWt -5,44 kWt - vask og tørring - fuld last - 60 °C ¦ 1,04 kWt -

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 680 min, - vask og tørring ¦ 225 min, - vask - fuld last - 6680 min, - vask og tørring ¦ 225 min, - vask - fuld last - 6680 min, - vask og tørring ¦ 225 min, - vask - fuld last - 6680 min, - vask og tørring ¦ 225 min, - vask - fuld last - 6

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 61 dB(A)61 dB(A)61 dB(A)61 dB(A)

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 6 kg6 kg6 kg6 kg

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Strygejernstør, skabstør, kun tør, bøjletørStrygejernstør, skabstør, kun tør, bøjletørStrygejernstør, skabstør, kun tør, bøjletørStrygejernstør, skabstør, kun tør, bøjletør

Standard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogram Cotton EcoCotton EcoCotton EcoCotton Eco

LadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitet 8 kg8 kg8 kg8 kg

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram Cotton EcoCotton EcoCotton EcoCotton Eco

Detaljer om vandforbrugDetaljer om vandforbrugDetaljer om vandforbrugDetaljer om vandforbrug 100 liter - vask og tørring ¦ 60 liter - vask100 liter - vask og tørring ¦ 60 liter - vask100 liter - vask og tørring ¦ 60 liter - vask100 liter - vask og tørring ¦ 60 liter - vask

FugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensor JaJaJaJa

VekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotor JaJaJaJa

Energiforbrug per år (uden tørrer)Energiforbrug per år (uden tørrer)Energiforbrug per år (uden tørrer)Energiforbrug per år (uden tørrer) 208 kWt208 kWt208 kWt208 kWt


	PriceField: 7.495,00 kr.


