
• Maximale centrifugeersnelheid: 1200 tpm
• Dagelijks 40°
• Snelprogramma 15°
• Eco-katoen
• Jeans
• Babyprogramma
• Snelle optie
• Fijne was
• Indicatielampjes programmavoortgang
• Schuimregeling
• Wol
• Intensief spoelen
• Katoen
• Synthetisch
• Spoelen en centrifugeren
• Afpompen
• Voorwas
• Cyclusindicator
• Wit deur
• Drum-up: deur opent naar boven aan het einde van de

cyclus
• Elektronisch en display
• Paneeltaal: Engels en symbolen
• Universele motor
• Wit afwerking
• Productafmetingen (hxbxd): 900x400x600 mm
• Led-display
• Capaciteit trommel: 42 L
• Variabele centrifugeersnelheid

Whirlpool vrijstaande bovenlader wasmachine - TDLR
65230L BE

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande wasmachine:
kleur wit. Ons slanke apparaat is de perfecte oplossing voor
een kleine ruimte. Een snelle en efficiënte draaisnelheid van
1200 omwentelingen per minuut.

Drum up
Ruim de wasmachine gemakkelijk leeg met de drum up
optie. De trommel wordt automatisch omhoog
gebracht zodat u aan het eind van het wasprogramma
de was eenvoudig uit de machine haalt.

Snelprogramma
Snel, perfect resultaat. De snelfunctie biedt perfecte
wasresultaten in minder tijd.

Baby programma
Zorg voor een betere bescherming van de huid van je
baby. Het babyprogramma verzekert je ervan dat het
babywasgoed extra goed wordt gespoeld om
huidirritaties door wasmiddel te voorkomen.

1200 rpm
Uitstekende snelheid. Deze Whirlpoolwasmachine
draait met een toerental van 1200 toeren per minuut.

Energie-efficiëntieklasse D
Optimale energie-efficiëntie. Met energieklasse D kun
je met deze Whirlpool-wasmachine genieten van
uitstekende prestaties en een lager energieverbruik.

6,5kg capaciteit
Deze Whirlpoolwasmachine heeft een
trommelcapaciteit van 6,5 kg wasgoed.

Startuitstel
Op maat gemaakt. De optie startuitstel biedt de
mogelijkheid om het programma te starten op een
tijdstip dat u het beste past, zodat u tijd en energie
kunt besparen.

Voortgangsdisplay
Intuïtieve controle. Met het voortgangsdisplay volg je
op een simpele en intuïtieve manier de voortgang van
het wasprogramma.

Energie-efficiëntieklasse D
Grote energie-efficiëntie. Met energieklasse D kun je
met deze Whirlpool-wasmachine genieten van
uitstekende prestaties en een lager energieverbruik.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Wasmachine

Uitvoering Vrijstaand

Type installatie Vrijstaand

Afneembaar bovenblad Nee

Type belading Bovenlader

Belangrijkste kleur van het product Wit

Aansluitwaarde (W) 2100

Stroom 10

Spanning 220-230

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 120

Type stekker Schuko

Hoogte van het product 900

Breedte van het product 400

Diepte van het product 600

Nettogewicht 57

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Automatische programma's Ja

Opties centrifugesnelheid Variabel

Centrifugeren overslaan Nee

Gewichtmeting -

Textielherkenning -

Vlekherkenning -

Schuimbewaking ja

Onbalansbeveiliging ja

Type waterbeveiligingssysteem Nee

Koud wassen Nee

Indicator programmavoortgang -

Digitale resttijdweergave Ja

Opties startuitstel Vast in te stellen tijd

Maximale tijd startuitstel 0

Materiaal kuip Kunststof

Trommelinhoud 42

Warm- en koudwatertoevoer Nee

Brutogewicht 58

Hoogte inclusief verpakking 940

Breedte inclusief verpakking 450

Diepte inclusief verpakking 700

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) -

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 0

Wasprestatieklasse A

Maximale centrifugesnelheid - NIEUW (2010/30/EU) 1200

Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) 0

Waterverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU)) 0

Energie verbruik 60 °C volle belading 0

Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) 0

Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) 0

Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid - NIEUW

(2010/30/EU)
0

Gemiddelde wastijd katoen 60°C (maximale belading) - NIEUW (2010/30/EU) 0

Geluidsniveau wassen 0

Geluidsniveau centrifugeren 0
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