FSCR80421
12NC: 859206961010
EAN-kod: 8003437260896
Whirlpool frontmatad tvättmaskin: 8 kg - FSCR80421
Denna tvättmaskin från Whirlpool är utrustad med: vit färg.
Rymlig trumma på 8 kg. En effektiv, resurssnål
centrifugering på upp till 1400 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. Mycket
energisnål modell i energiklass A+++.
6TH SENSE Technology
Upplev perfekt varsam behandling. 6th SENSE
intelligenta sensorer anpassar resurser efter tvättens
typ och storlek och erbjuder upp till 50%* energi-,
vatten- och tidsbesparingar. (* Jämförelse mellan
maxladdning och 1 kg laddning med 6th SENSE
funktion och 60° bomullstvättprogram.)
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Energiklass A+++
Tvättkapacitet, upp till 8 kg
Max centrifugering: 1400 varv/min
6TH SENSE sensorteknik
Ekomonitor
EcoDose funktion, doseringsråd
ZEN-motor, tvättar supertyst med minimala vibrationer
SoftMove, anpassade trumrörelser för optimal klädvård
FreshCare funktion, håller tvätten fräsch efter
programslut
Snabbprogram
Eko Bomull
Blandvävsprogram
Colour15° program, hjälper till att bevara färgen på
kläderna
Snabbalternativ
Fintvätt
Programförloppsindikatorer
Skumkontroll
Ylleprogram
Förlängd sköljning
HotFinish funktion, sköljning med varmt vatten
Bio Fläck 15°
Start/Paus
Bomull
Syntet
Sköljning & centrifugering
Tömning
Förtvätt
Antiskrynkel
Energiklass A+++-10%
Energi- & centrifugeringsklass: A, B
Årlig vattenförbrukning: 9900 liter
Cykelindikator
Indikator för cykelns slut

Supreme Care
Upptäck en oöverträffad tvättupplevelse. Supreme
Care-produkterna erbjuder det allra bästa vad det
gäller design, funktioner och funktionalitet. Intuitiva
reglage, enastående teknik och makalöst varsam. Du
kommer garanterat att glädjas åt den bästa
tvättupplevelsen någonsin.
WaveMotion
Idealiskt för dina kläder. Wave Motion tekniken
anpassar trumrotationens hastighet efter tvättlast och
trumcykelns rörelsemönster efter materialtyp. Genom
skräddasydda tvättcykler skyddas textilfibrerna
samtidigt som tvättmaskinerna levererar perfekta
tvättresultat.
Tyst ZEN motor
Tyst, högeffektiv motor. Whirlpools ZEN-motor ersätter
den traditionella konstruktionen med en drivrem som
roterar tvättrumman, istället drivs trumman direkt av
en högpresterande induktionsmotor. Resultatet är
förbättrad effektivitet med minskad restfuktighet redan
vid lägre centrifugeringshastighet, mindre vibrationer
och lägre ljudnivåer.
1400 rpm
Effektiv centrifugering. Whirlpool tvättmaskin med
maximal centrifugering på 1400 varv per minut.
A+++(-10%)
Energieffekiv funktion. Mycket energieffektiv modell i
energiklass A+++. Bättre än så, maskinen förbrukar
10% mindre energi än vad som krävs för att
klassificeras i denna energiklass.
8 kilos kapacitet
Allt utrymme du behöver. Med en trumkapacitet på 8
kg erbjuder den här Whirlpool-tvättmaskinen allt
utrymme du behöver för din tvätt.

www.whirlpool.eu
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PR
PRODUKTE
ODUKTEGENSKAPER
GENSKAPER
Produktgrupp

Tvättmaskin

Konstruktion

Fristående

Installationstyp

Fristående

Demonterbar toppskiva

N/A

Matning

Frontmatad

Färg

White

Anslutningseffekt

1820

Ström

10

Spänning

220-230

Frekvens

50

Nätkabelns längd

120

Elkontakt

Schuko

Höjd

850

Bredd

595

Djup

610

Nettovikt

80

TEKNISKA D
DA
ATA
Automatiska program

Ja

Val av centrifugeringshastighet

Reglerbar

Bortval av centrifugering

Saknas

Viktsensor

-

Känner maskinen av textiltyp?

-

Finns smutsgradssensor?

WHIRLPOOL

FSCR80421

-

Skumavkänning

Yes

Balanskontroll

Yes

Typ av läckageskydd

No

Kalltvättfas

Saknas

Programförloppsindikering

-

Display, programtid

Ja

Alternativ för startfördröjning

Ingen fördröjning

Fördröjd start, max. tid

177

0

Rörmaterial

Plastic

Volym, trumma

55

Varm- och kallvattenintag

kg

49 dB

Saknas

Bruttovikt

81

Höjd, emballerad produkt

880

Bredd, emballerad produkt

640

Djup, emballerad produkt

640

9900

8

B

A CDEFG

69 dB

2010/1061

ENER
ENERGI
GI & PRE
PRESSTAND
ANDA
A
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU)

A+++

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU)

177

Tvätteffekt
Max centrifugeringshastighet - NY (2010/30/EU)
Kapacitet, bomull - NY (2010/30/EU)

A
1400
8

Årlig vattenförbrukning - NY (2010/30/EU)

9900

Energy consumption 60 °C full load

0.78

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

0.25

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

0.25

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

53

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

360

Buller, tvätt

49

Buller, centrifugering

69

www.whirlpool.eu

