
ZWQ71235NS Wasautomaat, bovenlader

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.

De makkelijkste manier om uw kleding snel te
wassen.
Het snelle en eenvoudige wasprogramma '30 minuten
op 30°C' wordt automatisch geselecteerd wanneer u
de wasmachine inschakelt. U hoeft alleen maar op
'start' te drukken!

De was is klaar wanneer u dat wilt.

Stel de start van de wascyclus uit met behulp van de
Eindtijduitstel functie en selecteer wanneer u de was
klaar wilt hebben. Kies een tijd tussen 3 en 20 uur en
uw was zal dan klaar zijn. In het display wordt
aangegeven wanneer de was klaar zal zijn.

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

Dankzij de PowerJet-technologie blijft het wasmiddelbakje schoon.•

Kenmerken :

Maximaal vulgewicht: 7 kg•
Maximaal centrifugeertoerental: 1200
tpm

•

LCD display•
Bovenlader•
Wasprogramma's: Mini 30 Min, Katoen,
Katoen Eco, Synthetica, Fijne was,
Wol, Opfrissen 20, Mix 20

•

SoftOpening systeem•
Automatische trommel positionering•
Onbalans-correctiesysteem•
Fuzzy Logic, past het wasprogramma
aan de belading aan

•

Stelpoten: 2 verstelbare en 2 wielen•
Overloopbeveiliging•

Technische gegevens :

Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 7•
Maximaal centrifugeertoerental (tpm) : 1200•
Energie-efficiëntieklasse : A+++•
Wasresultaat : A•
Centrifugeer-efficiëntieklasse : B•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 57•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 890x400x600(max)•
Productgroep : Wasautomaat - Bovenlader•
Installatie : vrijstaand•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 175,0•
Declaratie programma : Katoen 60°C halve &hele belading,
katoen 40°C halve belading

•

Restvochtpercentage : 53•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 79•
Kleur : wit•
Kleur Engels : White•
Type toevoerslang : Standaard•
Lengte afvoerslang (cm) : 135•
Lengte toevoerslang (cm) : 130•
Lengte aansluitsnoer (m) : 1,65•
Aansluitwaarde (W) : 2200•
EAN Code : 7332543549375•
Nettogewicht (kg) : 58,00•
Product Partner Code : All Open•
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