
ZWFROMA Wasmachine voorlader

Verkorte wastijd

Spendeer minder tijd aan wassen met de Time Care-wasmachine. Deze is
speciaal ontworpen om wasgoed sneller te kunnen wassen, met korte cycli van
30 en 14 min. U kunt zelfs onze TimeManager-functie proberen, die de tijd van
standaardcycli tot wel 50 procent vermindert. Geniet van schone kleding, maar
dan snel.

AutoSense, zorgt automatisch voor iedere lading

Geniet van moeiteloos perfecte was, dankzij AutoSense. De kleding wordt in de
trommel gewogen en daar wordt automatisch de benodigde tijdsduur,
hoeveelheid water en stroom op aangepast om de ideale cyclus te creëren. Uw
kleding wordt volledig verzorgd, met een beetje hulp van ons.

Behoedzaam wassen met onze Soft Drum

De Soft Drum garandeert dat uw kleding in de was niet wordt uitgerekt of
beschadigd. Dankzij de milde waterstralen die het wasgoed tijdens de cyclus
optillen en beschermen, blijven stoffen veilig en wel. En het speciale patroon in
de trommel voegt nog een extra beschermlaag toe.

Meer voordelen :
Het wasgoed wordt geruisloos en efficiënt gewassen met de invertermotor.•

De functie uitgestelde start laat u kiezen wanneer u de cyclus laat beginnen.•

Kenmerken :

Maximaal centrifugeertoerental: 1400
tpm

•

Easy Iron•
Zijde programma dat uw zijden
kledingstukken zachtjes wast en
centrifugeert.

•

Wasprogramma's: Aan/Uit, Katoen,
Katoen Eco, Synthetica, Fijne was,
Daily Express, Rapid 30min, Rapid
14min, Centrifugeren, Afpompen,
Spoelen, Anti-Allergie, Dekens, Sport,
Wool/Silk

•

Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Startuitstel•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
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•

Kinderbeveiliging•
Stelpoten: 4 verstelbare•
Beveiligd tegen overlopen•
Anti-schuim spoelsysteem•
Inverter motor: uiterst stil en duurzaam•

Technische gegevens :

Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 8•
Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1400•
Energie-efficiëntieklasse : A+++•
Centrifugeer-efficiëntieklasse : B•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 78•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x578(max)•
Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik (liter) : 156,0 - 9999•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.81 - 290•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.57 - 228•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.51 - 226•
Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0,30•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0,30•
Declaratie programma : Katoen 60°C halve &hele belading,
katoen 40°C halve belading

•

Restvochtpercentage : 52•
Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 5•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230•
Ampère : 10•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
EAN Code : 7332543698301•
Nettogewicht (kg) : 65.5•
Product Partner Code : All Open•

Productbeschrijving :


