
ZWD8169NW Was/droogautomaat, voorlader

Betrouwbaarheid zit in onze was/droogcombinatie ingebouwd

We hebben duurzaamheid in onze was/droogcombinatie ingebouwd met onze
krachtige inverter motor. U kunt oneindig grote ladingen wasgoed wassen −
snel en met minder geluid.

Een was/droogcombinatie die is gebouwd om lang mee te gaan

We hebben de inverter motor in onze was/droogcombinaties ontworpen om
keer op keer uitstekende resultaten te bereiken. De betrouwbare en duurzame
motor tovert vuil wasgoed snel en geruisloos om tot schoon en droog wasgoed.

Smetteloos schoon met voorwasopties

Gebruik onze voorwasoptie om betere wasresultaten te bereiken. Problemen
met hardnekkige vlekken en lastig te reinigen kleding worden dankzij dit
programma opgelost. Bent u gevoelig voor allergene stoffen? Kies dan de optie
om extra te spoelen om allergenen uit uw wasgoed te verwijderen.

Meer voordelen :
Kies de QuickWash-optie voor een tot 50% snellere wasbeurt.•

Was en droog uw kleren in één keer door dankzij de AutoDry-knop.•

Het speciale patroon van de wastrommel wast en droogt kleding op de
allervoorzichtigste manier.

•

Kenmerken :

Vrijstaande was/droogcombinatie•
Non-stop wassen en drogen•
Maximaal vulgewicht wassen: 8 kg•
Non-stop wassen en drogen: 4 kg•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSSBFL11PC000006.png

•

Maximaal centrifugeertoerental: 1600
tpm

•

Droogsysteem: condensatie•
Startuitstel•
Wolprogramma•
Programma's: Aan/Uit, Katoen, Katoen
Eco, Synthetica, Wol, Fijne was, Mix
20, SuperEco, Afpompen,
Centrifugeren, Spoelen, Wol drogen,
Synthetica drogen, Katoen drogen,
30'@30°

•

Inverter motor met 10 jaar garantie•
Onbalans-correctiesysteem•
Overloopbeveiliging met Aqua Stop•
Stelpoten: 4 verstelbare•

Technische gegevens :

Maximaal vulgewicht wassen (kg) : 8•
Max. centrifugeertoerental (tpm) : 1600•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 4•
Energie-efficiëntieklasse : A•
Wasresultaat : A•
Geluidsniveau bij wassen (dB) : 51•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x555(max)•
Energieverbruik wassen/drogen (kWh) : 5.43•
Energieverbruik wassen (kWh) : 1.08•
Restvochtpercentage : 44•
Waterverbruik per cyclus (liter) : 97•
Waterverbruik wassen Katoen 60°C (liter) : 63•
Duur katoen 60°C kastdroog (min) : 0•
Energieverbruik per jaar wassen &drogen (kWh) : 1086•
Waterverbruik per jaar wassen &drogen (liter) : 19400•
Energieverbruik per jaar wassen (kWh) : 216•
Waterverbruik per jaar wassen (liter) : 12600•
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB) : 76•
Geluidsniveau bij drogen (dB) : 59•
Kleur : wit•
Extra's : Kinderslot, Extra spoelen, Fluff clean, Dichte bodem,
LiquiSystem

•

Aansluitwaarde (W) : 2200•
Netspanning (V) : 230•
Ampère : 10•
EAN Code : 7332543665556•
Nettogewicht (kg) : 68.5•
Product Partner Code : All Open•

Productbeschrijving :


