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Mijn krachtpatser.  
Mijn Schulthess.
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Sinds 1845 ontwikkelt Schulthess ideeën om  
het wasproces makkelijker te maken. Als pionier  
lanceerde Kaspar Schulthess in 1904 de eerste  
hand bediende wasautomaat. In 1951 kwam de  
eerste volautomatische wasautomaat waar in 1978  
de eerste microprocessor aan werd toegevoegd.
 
De combinatie van een eigen ontwikkelingsafdeling,  
een geavanceerde productielijn in het Zwitserse  
Wolfhausen én de gepassioneerde inzet voor kwaliteit, 
innovatie en een gezond milieu zorgt ervoor dat  
Schulthess één van de meest toonaangevende  
leveranciers is op het gebied van professionele-  
en huishoudelijke was- en droogapparatuur.
 
Schulthess staat garant voor een betrouwbaar  
product met bijbehorende hoogstaande service.

De ideale partner. Mijn Schulthess.
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Eenvoudige bedien ing,  
snel en stil.  
Was machines en  
drogers van Schulthess. 

Apparaten van Schulthess helpen om uw leven  
gemakkelijker te maken. Schulthess is zeer innovatief met  
de nieuwe programma’s 3D Powerclean & Iron Finish.
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3D Wastrommel
De innovatieve 3D wastrommel zorgt ervoor dat uw  
was in drie richtingen wordt bewogen. Duizenden  
gaatjes in de trommel en in de meenemers zorgen voor 
een speciale irrigatie waardoor uw wasgoed de beste 
behandeling krijgt.

3D Powerclean
De efficiënte 3D Powerclean programma’s garanderen  
een A klasse wasresultaat. In de 3D trommel zorgen  
intensieve  veranderingen van draairichting voor een  
speciaal wasritme waardoor de was snel en schoon  
gereinigd wordt. 

Quickwash 15 min
Ideaal voor opfrissen van de was, of als het écht 
snel moet.

Duurzaam
Wie een Schulthess apparaat koopt, investeert in  
kwaliteit. Alle modellen worden vervaardigd uit  
hoog waardige materialen. Zo zijn bijvoorbeeld bij  
de wasmachine de trommel en kuip gemaakt uit RVS  
en het lagerkruis uit gietijzer.

Super Silent
De machines zijn voorzien van een nieuwe zeer 
stille motor en daardoor de stilste in hun klasse.

Iron Finish
Door het speciale Iron Finish wasprogramma wordt  
het dragen van overhemden en blouses weer plezierig. 
Na het wassen hoeft u ze alleen nog maar op een  
hanger te drogen.

Programmagroepen
Sportswear  Wassen en impregneren van  

bijvoorbeeld outdoor sportkleding.
Homecare  Wassen van bijvoorbeeld beddengoed  

en vitrage.
Businesswear  Wassen van bijvoorbeeld overhemden  

en pantalons.
Babycare  Wassen van baby- en kinderwas. Sterk  

vervuild textiel wordt grondig gereinigd  
en intensief gespoeld. Ook geschikt  
voor speelgoed.

Softcare   Wassen van bijvoorbeeld kasjmier  
en zijde.

Favorieten  De machine onthoudt uw meest  
gebruikte programma’s waardoor u snel 
uw voorkeur kunt kiezen.
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Thuis. Mijn Schulthess.
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Snel, stil, sterk.
Mijn Schulthess.

Milieubewust
De wasmachines van Schulthess wassen optimaal  
met zeer beperkt energie- en waterverbruik.

Snel
De wasmachines van Schulthess zijn uniek.  
Ze werken net zoals de professionele lijn met twee 
verwarmings elementen. Hierdoor zijn ze sneller op  
temperatuur dan traditionele wasmachines.

Antibac
Speciaal voor mensen met een gevoelige huid. Dit  
pro gramma zorgt ervoor dat mijten, pollen, bacteriën,  
schimmels en virussen worden teruggedrongen.

Pollenclean
Er zijn slechts 20 minuten nodig voor het speciale  
programma om 80% van de pollen te verwijderen.  
Het filter is meerdere malen te gebruiken.
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Spirit 540 wit 
& antraciet 
Thuis. Mijn Schulthess.
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A+++ -40%

 Beveiligingssystemen
•   Kinderslot
•   Deur met dubbel glas
•   Aqua Stop
•   Schuimbewaking
•   Detectie van onbalans
•   Controle voor watertoevoer/afvoer

 Uitvoering
•   Wit & Antraciet

 Opties
•   Krachtstroom
•   Warmwateraansluiting
•   Sokkel met lade (alleen in het wit)

Belading: 1-8 kg
Centrifuge toerental: 1600 T/min

 Uitvoering
•   Groot 4.3”kleurendisplay
•   3D wastrommel
•   Geluidsisolatie: Super Silent 45 dB /70 dB
•   Led trommelverlichting
•   Favorieten
•   Vuilsensor
•   Beladingsherkenning
•   Programma status en resttijd weergave
•   Voorprogrammeren tot 7 werkdagen
•   Zeer uitgebreide instellingsmogelijkheden
•   Geluidsignaal met variabel volume
•   Waskuip van RVS
•   Deur openingshoek 180°
•   Grote vulopening Ø 34cm
•   Deurscharnieren links of rechts
•   Verchroomde metalen deur 
•   Korte wastijden door twee verwarmingselementen

 Programma’s
•   Express programma’s vanaf 25 minuten
•   Programmagroepen, bijvoorbeeld Softcare
•   Standaard programma’s
•   Eco programma’s
•   Extra programma opties
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Blouses en overhemden 
met één druk op de knop  
zo goed als gestreken?  
Dit kan met het innovatieve 
programma Iron Finish.
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Schoon en strijkklaar.  
Mijn Schulthess.

Drogen in plaats van strijken. Dankzij het speciale  
programma van de Schulthess wasmachines wordt  
het wassen van blouses en overhemden een feest.  
Ze hoeven alleen nog maar opgehangen te worden  
om te drogen en zijn dan zo goed als gestreken.  
Er worden geen stoom of chemicaliën gebruikt dat  
beschermd zowel het milieu als het textiel.

Iron Finish maakt  
strijken overbodig
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A+++ -40%

Spirit 530 
Thuis. Mijn Schulthess.
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 Uitvoering
•   Wit

 Opties
•   Krachtstroom
•   Warmwateraansluiting
•   Sokkel met lade

Belading: 1-8 kg
Centrifuge toerental: 1600 T/min

 Uitvoering
•   Groot 4.3”kleurendisplay
•   3D wastrommel
•   Geluidsisolatie: Super Silent 47 dB /71 dB
•   Led trommelverlichting
•   Favorieten
•   Vuilsensor
•   Beladingsherkenning
•   Programma status en resttijd weergave
•   Voorprogrammeren tot 7 werkdagen
•   Zeer uitgebreide instellingsmogelijkheden
•   Geluidsignaal met variabel volume
•   Waskuip van RVS
•   Deur openingshoek 180°
•   Grote vulopening Ø 34cm
•   Deurscharnieren links of rechts
•   Verchroomde deur 
•   Korte wastijden door twee verwarmingselementen

 Programma’s
•   Express programma’s vanaf 25 minuten
•   Programmagroepen, bijvoorbeeld Babycare
•   Standaard programma’s
•   Eco programma’s
•   Extra programma opties

 Beveiligingssystemen
•   Kinderslot
•   Deur met dubbel glas
•   Aqua Stop
•   Schuimbewaking
•   Detectie van onbalans
•   Controle voor watertoevoer/afvoer
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 Uitvoering
•   Wit

 Opties
•   Krachtstroom
•   Warmwateraansluiting
•   Sokkel met lade

Belading: 1-8 kg
Centrifuge toerental: 1500 T/min

 Uitvoering
•   Groot 4.3”kleurendisplay
•   3D wastrommel
•   Geluidsisolatie: Silent Plus 47 dB /69 dB
•   Led trommelverlichting
•   Programma status en resttijd weergave
•   Voorprogrammeren tot 7 werkdagen
•   Zeer uitgebreide instellingsmogelijkheden
•   Geluidsignaal met variabel volume
•   Waskuip van RVS en lagerkruis van gietijzer
•   Deur openingshoek 180°
•   Grote vulopening Ø 34cm
•   Deurscharnieren links of rechts
•   Verchroomde deur 
•   Korte was tijden door twee verwarmingselementen

 Programma’s
•   Express programma’s vanaf 25 minuten
•   Programmagroepen, bijvoorbeeld Sportswear en  

Businesswear
•   Standaard programma’s
•   Eco programma’s
•   Extra programma opties

 Beveiligingssystemen
•   Kinderslot
•   Deur met dubbel glas
•   Aqua Stop
•   Schuimbewaking
•   Detectie van onbalans
•   Controle voor watertoevoer/afvoer

Spirit 520 
Thuis. Mijn Schulthess.
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A+++ -30%

11



Mijn stille kracht.  
Mijn Schulthess.
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Snel en stil.
Mijn Schulthess.
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Belading: 1-8 kg

 Uitvoering 
•  Katoen standaard programma kastdroog 8 kg in  

97 minuten
•  Groot 4.3″ kleurendisplay 
•  Droogkorf voor kwetsbaar wasgoed en  

sportschoenen
•  Warmtepompdroger met Autoclean-zelfreiniging s-

systeem voor een constante energie efficiëntie  
gedurende de gehele levensduur 

•  Condensatie-efficiëntie klasse A 
•  Antibacterieel programma voor hygiënisch drogen 
•  Pollenschoon programma verwijdert pollen uit  

uw textiel 
•  Uitstekende geluidsisolatie, max. 61 dB(A) 
•  LED-trommelverlichting 
•  Kreukbeveiliging 
•  Elektronische restvocht meting 
•  Programma-status en resttijd weergave  

Voorprogrammeren tot 7 werkdagen 
•  Geluidssignaal met variabel volume bij het  

programma einde 
•  Deur openingshoek 180°. Grote vulopening Ø 36cm 
•  Deurscharnieren links of rechts

 Programma’s 
•  Automatisch programma’s van licht vochtig tot extra 

droog voor katoen en kreukherstellend wasgoed 
•  Speciaal programma’s: Drogen in korf,  

Pollenschoon, Gemengd wasgoed
  Verdere programma’s: Hemden/Blouses, Jeans,  
Synthetisch, Wol Finish, Sportkleding, Dons, Badstof, 
Impregneren, Zijde, Opfrissen, Koud (20-90 min.)  
Tijddrogen (10-150 min.) 

•  Favorieten voor uw 6 voorkeuze programma’s 
•  Programma opties: Antibacterieel, Extra voorzichtig, 

Tijddrogen, Express

Spirit 640 wit 
& antraciet 
Thuis. Mijn Schulthess.

 Beveiligingssystemen
•  Kinderslot
•  Temperatuurbewaking

 Uitvoering 
•  Wit & Antraciet

 Opties 
•  Opbouwset voor Was-Droog toren met uittrektafel
•  Opbouwset voor Was-Droog toren zonder  

uittrektafel
•  Sokkel met lade

Th
uis. D

rogen
.

A++
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 Beveiligingssystemen
•  Kinderslot
•  Temperatuurbewaking

 Uitvoering
•  Wit

 Opties
•  Opbouwset voor Was-Droog toren met uittrektafel
•  Opbouwset voor Was-Droog toren zonder uittrek-

tafel
•  Sokkel met lade

Belading: 1-8 kg

 Uitvoering 
•  Katoen standaard programma kastdroog 8 kg in  

97 minuten
•  Groot 4.3″ kleurendisplay
•  Droogkorf voor kwetsbaar wasgoed en  

sportschoenen 
•  Warmtepompdroger met Autoclean-zelfreinigings-

systeem voor een constante energie efficiëntie  
gedurende de gehele levensduur

•  Condensatie-efficiëntie klasse A
•  Uitstekende geluidsisolatie, max. 61 dB(A)
•  LED-trommelverlichting
•  Kreukbeveiliging
•  Elektronische restvocht meting
•  Programma-status en resttijd weergave 

Voorprogrammeren tot 7 werkdagen
•  Geluidssignaal met variabel volume bij het  

programma einde
•  Deur openingshoek 180°. Grote vulopening Ø 36cm
•  Deurscharnieren links of rechts

 Programma’s
•  Automatisch programma’s van licht vochtig tot extra 

droog voor katoen en kreukherstellend wasgoed
•  Speciaal programma’s: Drogen in korf, Gemengd  

wasgoed 
Verdere programma’s: Hemden/Blouses, Jeans,  
Synthetisch, Wol Finish, Sportkleding, Dons, Opfris-
sen, Koud (20-90 min.) Tijddrogen (10-150 min.)

•  Favorieten voor uw 6 voorkeuze programma’s
•  Programma opties: Extra voorzichtig, Tijddrogen,  

Express

Spirit 620 
Thuis. Mijn Schulthess.
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B

Belading: 1-8 kg

 Uitvoering 
•  Groot 4.3″ kleurendisplay
•  Droogkorf voor kwetsbaar wasgoed en  

sportschoenen
•  Condensdroger
•  Antibacterieel programma voor hygiënisch drogen
•  Uitstekende geluidsisolatie, max. 61 dB(A)
•  LED-trommelverlichting
•  Kreukbeveiliging
•  Elektronische restvocht meting
•  Programma-status en resttijd weergave 

Voorprogrammeren tot 7 werkdagen
•  Geluidssignaal met variabel volume bij het  

programma einde
•  Deur openingshoek 180°. Grote vulopening Ø 36cm
•  Deurscharnieren links of rechts

 Programma’s
•  Automatisch programma’s van licht vochtig tot extra 

droog voor katoen en kreukherstellend wasgoed
•  Speciaal programma’s: Drogen in korf, Gemengd  

wasgoed 
Verdere programma’s: Hemden/Blouses, Jeans,  
Synthetisch, Wol Finish, Sportkleding, Dons, Badstof, 
Impregneren, Zijde, Opfrissen, Koud (20-90 min.)  
Tijddrogen (10-150 min.)

•  Favorieten voor uw 6 voorkeuze programma’s
•  Programma opties: Antibacterieel, Extra voorzichtig, 

Tijddrogen, Express

 Beveiligingssystemen
•  Kinderslot
•  Temperatuurbewaking

 Uitvoering
•  Wit

 Opties
•  Opbouwset voor Was-Droog toren met uittrektafel
•  Opbouwset voor Was-Droog toren zonder  

uittrektafel
•  Sokkel met lade

Th
uis. D

rogen
.

Spirit 440 
Thuis. Mijn Schulthess.

Mijn ideale partner. 
Een oogstrelende  
kracht patser die  
gezien mag worden.  
Een alleskunner.  
Mijn Schulthess.
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Typenummer Spirit 540 Spirit 530 Spirit 520
Soort machine Frontlader Frontlader Frontlader

Productnummer 7605.1 CU ( Antraciet)   
7605.1C ( Wit) 

7604.1C 7603.1C

Normale capaciteit max. kg 8 8 8

Verbruiksgegevens voor standaard wasprogramma ¹
Energie-efficiëntie klasse, A+++ (laag verbruik)…D (hoog verbruik) A+++ -40% A+++ -40% A+++ -30%

Jaarlijks energieverbruik kWh 118 118 135

Energieverbruik 
Standaard programma 60 / 60½ / 40½ ⁸ kWh 0.65 / 0.50 / 0.38 0.65 / 0.50 / 0.38 0.76 / 0.60 / 0.39

Standby verbruik 
in- 9) / uitgeschakelde staat 0.15 / 0.15 0.15 / 0.15 0.15 / 0.15

Jaarlijkse waterverbruik 9900 9900 9900

Gebruikseigenschappen
Centrifuge-efficiëntieklasse ¹ ⁶
A (beter) ... G (matig)

A A A

Restvocht ¹ ² % 43 43 44

Centrifugetoerental ¹ max. t/min 1600 1600 1500

Programmaduur
Standaard programma 60 / 60½ / 40½ ⁸ min 169 / 169 / 169 169 / 169 / 169 169 / 169 / 169

Automatische uitschakeltijd min 5 5 5

Geluid ⁷
- Tijdens het wassen
- Tijdens het centrifugeren

dB (A) (re 1 pW)
dB (A) (re 1 pW)

45
70

47
71

47
69

Type
Vrijstaand met werkblad

Vrijstaand geschikt voor onderbouw

Onderbouw (zonder werkblad)

Deuraanslag ³ r / l verwisselbaar r / l verwisselbaar r / l verwisselbaar

Afmetingen ⁴
Hoogte cm 85 85 85

Breedte cm 59.5 59.5 59.5

Diepte inclusief afstand tot de wand cm 64 64 64

Hoogte voor onderbouw cm 85.5 85.5 85.5

Diepte met geopende deur (frontlader) cm 110 110 110

In hoogte verstelbaar cm 1 1 1

Leeg gewicht kg 92 90 90

Programmatijden
Standaard:
40° Katoen
60° Katoen
30° Quickwash

62 min 
74 min
15 min

62 min 
74 min 
15 min 

62 min 
74 min 
15 min

Beladingsherkenning / Vuilsensor  /  /  / 

2 Warmte elementen

Uitgestelde starttijd                               7 werkdagen 7 werkdagen 7 werkdagen

Stille motor

Trommelbehuizing van RVS

LED-trommelverlichting

Electronische deuropener

Diameter deuropening cm Ø 34cm Ø 34cm Ø 34cm

Aansluitkabel m 1.6 1.6 1.6

Toevoerslang met fijnfilter m 1.5 1.5 1.5

Afvoerslang met ophangboog m 1.5 1.5 1.5

Waszak (Voor Duplo stenen , lingerie, etc.)

Elektriciteit en watervoorziening
Elektrische aansluiting: ⁵
- Spanning

- Aansluitwaarde
- Zekeringen

V

kW
AT

230 1N~ 3,5 kW
netspanning gereduceerd
230 1N~ 2,1 kW  
400 2N~ 3,5 kW (optie)
3,5
16

230 1N~ 3,5 kW
netspanning gereduceerd 
230 1N~ 2,1 kW 
400 2N~ 3,5 kW (optie)
3,5
16

230 1N~ 3,5 kW
netspanning gereduceerd 
230 1N~ 2,1 kW 
400 2N~ 3,5 kW (optie)
3,5
16

Wateraansluiting: 
- Hogedruk slang G 3/4 “
- Aan te sluiten op: koud/warm water 70°C (optie) 
- Aan te sluiten op: zacht- of regenwater (optie)
- Waterdruk 

 / 

0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar) 

 / 

0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar) 

 / 

0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar) 

Veiligheid en service
Voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften

Land van herkomst Zwitserland Zwitserland Zwitserland

Garantie 3 jaar 3 jaar 3 jaar

Garantie via importeur Benelux Rodus BV Rodus BV Rodus BV

Opmerkingen: 
 Beschikbaar / ja      niet beschikbaar / nee 

¹   Waarden bepaald volgens de geldende EN 60456 voor een standaard was procedure. Het is een gemi-
ddelde van verschillende programma (60 ° C, 40 ° C, volledige en gedeeltelijke belading). Het jaarlijkse 
energie en waterverbruik op basis van 220 standaard wasbeurten, inclusief stand-by verbruik. 

²  Ontwateringsgraad 100% betekent dat 1 kg wasgoed (drooggewicht) na het centrifugeren nog 1 kg 
water bevat. Hoe kleiner de % waarde, hoe minder nat het wasgoed is. Dit is belangrijk voor het energie-
verbruik bij het drogen in een wasdroger. 

³  Deuraanslag: l = links, r = rechts 
⁴  Nismaat bij onderbouwmachines. Verdere afmetingen staan in de gebruiksaanwijzing.
⁵  Informatie over de omschakel opties is te vinden in de gebruiksaanwijzing. 

⁶  De centrifugewerking is van groot belang wanneer bij het drogen gewoonlijk een wasdroger wordt 
gebruikt. Het wasgoed dat wordt in een wasmachine met de centrifugeklasse A gecentrifugeerd wordt 
en in en wasdroger wordt gedaan, verbruikt de helft minder energie en bespaart dus de helft van de 
kosten, dan wanneer het wasgoed in een wasmachine met centrifugeklasse G behandeld wordt.

⁷  Waarden bepaald volgens de geldende EN 60704-2-4 voor standaard programma «Katoen 60°C» bij 
volledige belading. 

⁸  De vertegenwoordiging 60 / 60½ / 40½ staat voor het eco programma «Katoen 60°C» met een volledige 
belading en «katoen 60°C/40°C» bij een gedeeltelijke belading.

⁹ 3,76W indien het apparaat niet op automatisch uitschakelen staat ingesteld.

Aanwijzing: Tabelgegevens, Augustus 2015. Verdere ontwikkelingen voorbehouden. Bij opgestelde  
apparaten geeft het energielabel uitkomst over de aktuele gegevens.

Specificaties  
Spirit Wasmachines
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Typenummer Spirit 640 Spirit 620 Spirit 440
Soort machine Condensdroger met 

warmtepomp
Condensdroger met 
warmtepomp

Condensdroger

Productnummer 7704.1U ( Antraciet) 
7704.1U (Wit)

7703.1 7702.1

Normale capaciteit max. kg 8 8 8

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntie klasse
A+++ (laag verbruik)…D (hoog verbruik)

A++ A++ B

Jaarlijks energieverbruik kWh 233 233 534

Energieverbruik standaard programma
Volle -/halve belading

kWh
1,92/1,09 1,92/1,09 4,59/2,38

Standby verbruik 
in- / uitgeschakelde staat 0,12/0,12 0,12/0,12 0,18/0,18

Gebruikseigenschappen
Gemiddelde programmaduur, standaard programma ¹
Programmaduur Standaard programma volle -/halve belading ¹

min
min

109 
139/87

109 
139/87

98
131/73

Automatische uitschakeltijd min 5 5 5

Condensatie-efficiëntieklasse ¹
A (zeer zuinig) ... G (minst zuinig)

A A B

Gemiddelde condensatie-efficiëntie standaard programma ¹ % 90 90 82

Geluid ² dB(A) (re 1pW) 61 61 61

Type
Vrijstaand met werkblad

Vrijstaand geschikt voor onderbouw

Onderbouw (zonder werkblad)

Vrijstaand geschikt voor was/droog toren

Deuraanslag ³ r / l verwisselbaar r / l verwisselbaar r / l verwisselbaar

Afmetingen ⁴
Hoogte cm 85 85 85

Breedte cm 59.5 59.5 59,5

Diepte inclusief afstand tot de wand cm 64 64 64

Hoogte voor onderbouw cm 85.5 85.5 85,5

Diepte met geopende deur (frontlader)                            cm 122 122 122

In hoogte verstelbaar cm 2 2 2

Leeg gewicht kg 63 63 47

Controle van de droging
Door tijdsinstelling ⁵

Automatisch door elektronische vocht scanning ⁶

Systeem en uitvoering
Condensatiesysteem Warmtepomp Warmtepomp Condens

Droogtijd voor katoen, kastdroog. Voor drogen gecentrifugeerd 
met 1600 TR/min (43% restvocht)

min 96 96 94

Favorieten voor uw 6 voorkeuze programma’s

Droogkorf

Speciale programma’s

Pollenschoon programma met pollenfilter

Mix / Wol Finish / Express / Badstof / Zijde  /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

Weergave programmatijd

Weergave beladingshoeveelheid

Uitgestelde starttijd                                              tot 7 werkdagen tot 7 werkdagen tot 7 werkdagen

Electronische deuropener

Diameter deuropening cm Ø 36cm Ø 36cm Ø 36cm

LED-Trommelverlichting

Aansluitkabel m 1,65 *met stekker 1,65 *met stekker 1,75 *met stekker

Afvoerslang m 2, Ø 10 mm 2, Ø 10 mm 2, Ø 10 mm

Condensafvoer in container / Directe condensafvoer met pomp  /   /   / 

Maximale afvoerhoogte m 1 1 1

Stroomvoorziening
Elektrische aansluiting: ⁷
- Spanning                                                      
- Aansluitwaarde                                                
- Zekeringen                                                    

V
kW
AT

230 1N ~ 
1.0 
10

230 1N ~ 
1.0 
10

230 1N ~ 
2,8 / 2,1
13 / 10

Veiligheid en service
Voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften

Land van herkomst Zwitserland Zwitserland Zwitserland

Garantie 3 jaar 3 jaar 3 jaar

Garantie via importeur Benelux Rodus BV Rodus BV Rodus BV

Specificaties 
Spirit Drogers

Th
uis. D

rogen
.

Opmerkingen: 
 Beschikbaar / ja      niet beschikbaar / nee 

¹  Waarden gemeten in overeenstemming met de geldende norm EN 61121. Het jaarlijkse energie-
verbruik is gebaseerd op basis van 160 droogcycli voor het standaard katoenprogramma bij volle  
en gedeeltelijke belading, inclusief het stand-by verbruik. Het wasgoed werd voor het drogen met 
circa 1000 U/min gecentrifugeerd (restvocht 60%) 

²  Waarden bepaald volgens de geldende norm EN 60704-2-6 voor standaard katoenprogramma bij 
volle belading. 

³  Deuraanslag: l = links, r = rechts.
⁴  De afmetingen zijn minimale voor onderbouw nis. Andere afmetingen zijn te vinden in de gebruiks-

aanwijzing. 

⁵  Droogniveau instellen afhankelijk van wasgoed volgens de gebruiksaanwijzing.
⁶  Droogniveau wordt automatisch bijgehouden.
⁷ Informatie over de omschakel opties is te vinden in de gebruiksaanwijzing.

Let op: De tabelgegevens volgens december 2013. Onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen. In 
geleverde machines, geeft het energielabel informatie over de actuele gegevens.

De gestandaardiseerde product-verklaring komt overeen met de FEA Fachverband 
Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz, in samenwerking met de richtlijnen 
van consumentenorganisaties . 
De product-verklaring is gebaseerd op normen van de IEC (International Electrotechnical 
Commission (Vak commissie TC 59).
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Klantenservice Benelux
Rodus B.V.
Kanaalstraat 24C
5347 KM OSS

telefoon:+31 88 400 4141
www.schulthess.nl
www.schulthess.be

Mijn ideale partner.
Een Zwitsers hoogstandje.  
Uitblinkend in al zijn eenvoud.
Supersnel en muisstil.
Mijn Schulthess.

Ze
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http://www.schulthess.nl
http://www.schulthess.be

