
• Energieklasse A+++
• Wascapaciteit: 8 kg
• Maximale centrifugeersnelheid: 1400 tpm
• Waterveiligheid: 1 Eltek
• Waterverbruik: 55 L
• SoftSoftMove
• FreshCare+
• Dagelijks 30°
• Dagelijks 40°
• Dagelijks gemengd 40 °C
• Snel
• Snelprogramma 30°C
• Eco-katoen
• Gemengd programma
• Speciaal programma XXL
• Jeans
• Sport
• Kleuren 15°
• Babyprogramma
• Snelle optie
• Fijne was
• Indicatielampjes programmavoortgang
• Annuleren programma
• Clean+
• Schuimregeling
• Wol
• Start/Pauze
• Katoen
• Witte was
• Synthetisch
• Spoelen en centrifugeren
• Afpompen en centrifugeren
• Afpompen
• Voorwas
• Koudwasprogramma

Whirlpool vrijstaande wasmachine frontloader: 8 kg -
FWGBE81484WE

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande wasmachine:
kleur wit. Een royale capaciteit van 8 kg. Een snelle en
efficiënte zwiersnelheid van 1400 toeren per minuut.
Uitmuntende A+++ energieklasse, verlaagt het
energieverbruik met 10%. Het Colours 15°C programma
biedt ultiem kleurbehoud. Het wast uw kleding op 15°C,
maar met dezelfde wasresultaten als bij 40°C.

FreshCare+ Steam
Het nieuwe FreshCare+ Steam systeem zorgt op het
einde van de cyclus voor een delicate omwenteling van
het wasgoed, dit gecombineerd met stoom, en
verzekert een perfecte luchtcirculatie tot in het hart
van de vezels.* Op deze manier worden onaangename
geurtjes vermeden en blijft het wasgoed lekker fris en
gemakkelijk te strijken, zelfs uren na het einde van de
cyclus. Met het FreshCare+ Steam systeem kunt u een
programma starten zonder u zorgen te maken over het
tijdstip dat u de wasmachine moet leegmaken. Uw
wasgoed blijft fris tot 6 uren na het einde van de
cyclus.
* Niet in combinatie met programma's speciaal voor
delicaat wasgoed of beddengoed.

SoftMove
De SoftMove technologie is ontworpen voor optimale
verzorging van elk soort stof: de technologie biedt
aangepaste bewegingen van de trommel voor wat
betreft snelheid en soort rotatie, voor subtiele
behandeling van de stoffen en kleuren.

Colours 15°
Lage temperaturen, perfecte bescherming. Met de
Colour15° optie krijgt uw wasgoed de zorg die het
verdient. Het biedt de beste bescherming voor alle
gekleurde kleding.

SenseInverter Motor
Een stille kracht. De innovatieve SenseInverter
inductiemotor is extra stil, heeft een lange levensduur
en biedt een uitstekend energieverbruik.

1400 tpm
Uitstekende snelheid. Deze Whirlpool wasmachine
heeft een toerental van 1400 toeren per minuut.

Ultieme energie-efficiëntie: A+++-10%
Ongeëvenaarde energie-efficiëntie. Deze Whirlpool
wasmachine heeft een A+++ energielabel en
vermindert het energieverbruik met 10%.

FWGBE81484WE
12NC: 859231120010

EAN-code: 8003437208744

www.whirlpool.eu



BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Wasmachine

Uitvoering Vrijstaand

Type installatie Vrijstaand

Afneembaar bovenblad Nee

Type belading Voorlader

Belangrijkste kleur van het product Wit

Aansluitwaarde (W) 1850

Stroom 10

Spanning 220-240

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 120

Type stekker Schuko

Hoogte van het product 845

Breedte van het product 595

Diepte van het product 630

Nettogewicht 71

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Automatische programma's Ja

Opties centrifugesnelheid Variabel

Centrifugeren overslaan Ja

Gewichtmeting -

Textielherkenning -

Vlekherkenning -

Schuimbewaking ja

Onbalansbeveiliging ja

Type waterbeveiligingssysteem 1 Eltek

Koud wassen Nee

Indicator programmavoortgang Ja op display

Digitale resttijdweergave Ja

Opties startuitstel Continu

Maximale tijd startuitstel 0

Materiaal kuip Kunststof

Trommelinhoud 62

Warm- en koudwatertoevoer Nee

Brutogewicht 72

Hoogte inclusief verpakking 870

Breedte inclusief verpakking 640

Diepte inclusief verpakking 645

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

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 177

Wasprestatieklasse A

Maximale centrifugesnelheid - NIEUW (2010/30/EU) 1400

Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) 8

Waterverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU)) 11594

Energie verbruik 60 °C volle belading 0.992

Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) 8

Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) 0.5

Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid - NIEUW

(2010/30/EU)
53

Gemiddelde wastijd katoen 60°C (maximale belading) - NIEUW (2010/30/EU) 225

Geluidsniveau wassen 52

Geluidsniveau centrifugeren 79
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