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Schone kleding in slechts 30 minuten? Easy!

Met de eenvoudige gebruikersinterface biedt deze
wasmachine u alles wat u echt nodig heeft. Druk
gewoon op Start voor een wascyclus van 30 minuten.

Snelwas in 30 minuten - het kan niet makkelijker

Met het 30'@30°-wasprogramma kunt u maximaal 3kg
licht bevuilde kleding in slechts 30 minuten op 30
graden wassen. U hoeft alleen maar aan de knop te
draaien en het programma te selecteren, en uw was
zal een half uur later klaar zijn.

Het wasmiddelbakje blijft altijd schoon.

Het wasmiddelbakje is altijd schoon. Dankzij de
hogedruk waterstralen van de PowerJet-technologie
blijven er geen plakkerige resten in achter en wordt
schimmelvorming voorkomen.

Meer voordelen :
Startuitstel-functie voor meer flexibiliteit bij het plannen van uw was•

Met de optie 'Snel' wordt de wasduur met 50% verminderd.•

AquaFall™ voor de beste, meest gelijkmatige wasmiddelverspreiding•

Kenmerken :

Maximaal centrifugeertoerental: 1400
tpm

•

30% meer energiezuinig in vergelijking
met energieklasse A (0,19 kWh/kg)
gemeten volgens de standaard
EN60456

•

Easy Iron•
Wasprogramma's: Aan/Uit, Katoen,
Katoen Eco, Synthetica, Fijne was,
Wol, Dark Garments, Mix 20, Spoelen,
Afpompen, Centrifugeren, Easy Iron,
Refresh 20 Min, Jeans, 30@30

•

Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Startuitstel•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSSBAP11PC000028.png

•

Kinderbeveiliging•
Stelpoten: 4 verstelbare•
Beveiligd tegen overlopen•
Anti-schuim spoelsysteem•
Startuitstel 3-6-9 uur•

Technische gegevens :

Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 7•
Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1400•
Energie-efficiëntieklasse : A+++•
Centrifugeer-efficiëntieklasse : B•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 58•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 78•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x578(max)•
Jaarlijks energie (kWh)- en waterverbruik (liter) : 171,0 - 9499•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.92 - 250•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.68 - 204•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.59 - 189•
Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0,48•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0,48•
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 : 7332543391967•
Nettogewicht (kg) : 65.5•
Product Partner Code : All Open•

Productbeschrijving :

Alles wat u nodig heeft
in één machine? EASY!
Deze wasmachine biedt
u alles wat u nodig heeft
voor de dagelijkse was;
een overzichtelijke
programmastructuur,
AquaFall, de
mogelijkheid om de
starttijd uit te stellen met
3, 6 of 9 uur en een 30
minuten programma op
30 graden.
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