
• Energiklass A+++
• Tvättkapacitet, upp till 7 kg
• Max centrifugering: 1200 varv/min
• 6TH SENSE sensorteknik
• Daglig 40°
• Snabbprogram
• Snabb 15°, 15 minuters program
• Eko Bomull
• Snabbalternativ
• Fintvätt
• Programförloppsindikatorer
• Skumkontroll
• Ylleprogram
• Förlängd sköljning
• Bomull
• Syntet
• Sköljning & centrifugering
• Tömning
• Förtvätt
• Energi- & centrifugeringsklass: A, C
• Årlig vattenförbrukning: 8900 liter
• Cykelindikator
• Indikator för cykelns slut
• Vit lucka
• Soft Opening, luckan öppnas på ett mjukt och säkert sätt
• Drum-up, stoppar med lucköppning uppåt
• Ljudnivå, tvätt/centrifugering; 60 dB(A) / 78 dB(A)
• Elektronisk kontroll
• Årlig energiförbrukning: 174 kWh/år
• Panelspråk: English-Symbols
• Centrifugeringsprestationsklass: C
• Universalmotor
• Vit efterbehandling
• Produktmått (HxBxD): 900x400x600 mm
• LED display

Whirlpool toppmatad tvättmaskin: 7 kg - TDLR 7220LS
EU/N

Denna tvättmaskin från Whirlpool är utrustad med: vit färg.
Rymlig trumma på 7 kg. Vår slimline-modell är perfekt om
du har ont om plats. En effektiv, resurssnål centrifugering på
upp till 1200 varv/minut. Exklusiv 6TH SENSE-sensorteknik
som anpassar inställningarna till varje specifik tvättomgång
på ett dynamiskt sätt, vilket garanterar att alla typer av
textilier hanteras på bästa sätt.

6TH SENSE-teknologi
Upptäck perfekt vård. 6TH Sense intelligenta sensorer
anpassar resursförbrukningen efter mängd och typ av
tvätt och ger optimering av tid, energi och vatten.

Mjukt öppnande dörr
Enkel i- och urladdning. Tvättmaskin med en soft-opening
lucka som innebär att luckan öppnas mjukt och
behagligt.

Trumma stannar uppåt
Avslutar med trumöppning uppåt. Toppmatad
tvättmaskin med en "Drum-up" funktion som innebär att
maskinen alltid slutar tvättcyklen med trumöppningen
uppåtvänd - för att du snabbt och bekvämt ska kunna
öppna luckan och ta hand om tvätten.

1200 rpm
Effektiv centrifugering. Whirlpool tvättmaskin med
maximal centrifugering på 1200 varv per minut.

A+++ energieffektivitet
Bästa energieffektivitet. Mycket energieffektiv
tvättmaskin i energiklass A+++ som gör att du både kan
glädja dig åt idealiska tvättresultat och minimal
energiförbrukning.

7 kilos kapacitet
Tvättmaskin med upp till 7 kg tvättkapacitet.

Snabbfunktion
Utmärkta resultat, snabbare. Snabbvalsfunktion som
kortar ned programtiden, perfekt när du har ont om tid.

Fördröjd start
Skräddarsytt för dig. Med alternativet fördröjd start kan
du ställa in tvättmaskinen så att den startar sin cykel när
det passar dig bäst, vilket sparar både tid och energi.

Programförloppsindikator
Indikator som gör det lätt att följa diskcyklelns förlopp -
att se om disken snart är klar.

E energieffektivitet
Fantastisk energieffektivitet. Med sin energiklassificering
E, kan du med denna Whirlpool-tvättmaskin dra nytta av
både bra prestanda och lägre energiförbrukning.

5 kilos kapacitet
Tvättmaskin med upp till 5 kg tvättkapacitet.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Tvättmaskin

Konstruktion Fristående

Installationstyp Fristående

Demonterbar toppskiva Saknas

Matning Toppmatad

Färg Vit

Anslutningseffekt 2100

Ström 10

Spänning 220-230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 120

Elkontakt Schuko

Höjd 900

Bredd 400

Djup 600

Nettovikt 56

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Automatiska program Ja

Val av centrifugeringshastighet Reglerbar

Bortval av centrifugering Saknas

Viktsensor -

Känner maskinen av textiltyp? -

Finns smutsgradssensor? -

Skumavkänning Ja

Balanskontroll Ja

Typ av läckageskydd Saknas

Kalltvättfas Saknas

Programförloppsindikering -

Display, programtid Saknas

Alternativ för startfördröjning En fast tid

Fördröjd start, max. tid 0

Rörmaterial Plast

Volym, trumma 42

Varm- och kallvattenintag Saknas

Bruttovikt 57

Höjd, emballerad produkt 940

Bredd, emballerad produkt 450

Djup, emballerad produkt 700

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) A+++

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU) 174

Tvätteffekt A

Max centrifugeringshastighet - NY (2010/30/EU) 1200

Kapacitet, bomull - NY (2010/30/EU) 7

Årlig vattenförbrukning - NY (2010/30/EU) 8900

Energiförbrukning, 60°C bomull full maskin (kWh) 0.9

Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EU) 0.11

Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EU) 0.11

Restfukthalt i % efter max centrifugering, NY (2010/30/EU) 62

Genomsnittlig tvättid, 60 °C bomull och fylld maskin - NY (2010/30/EU) 240

Buller, tvätt 60

Buller, centrifugering 78
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