FWDG 861483 WBV EE N
12NC: 859991616810
EAN-kod: 8003437615559
Whirlpool fristående tvätt-tork: 8 kg - FWDG 861483
WBV EE N
Denna fristående tvättmaskin och torktumlare från
Whirlpool är utrustad med: vit färg. En rymlig trumma med
en torkkapacitet på upp till 6 kg. Exklusiv 6TH SENSE-teknik
som kontinuerligt kontrollerar fukten i trumman, vilket
skyddar dina kläder och ger utmärkta tvätt- och torkresultat.
Snabb, energisnål centrifugering på 1400 varv per minut.
Färg 15
Detta program innehåller en varsam 15°-tvättcykel som
bevarar syntettygers klara färger.
3Dry Technology
Torkar med omsorg. Effektivt 6TH SENSE torksystem som
med ett tredimensionellt luftflöde skonsamt torkar dina
klädesplagg och lämnar dem härligt mjuka.
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Energiklass A
Torkkapacitet, upp till 6 kg
Max centrifugering: 1400 rpm
Ljudnivå tvätt 55 dB(A) / tork 61 dB(A) / centrifugering
81 dB(A)
6TH Sense sensorteknik
Vattenförbrukning 100 L
SteamCare
FreshCare+, håller tvätten mjuk och fräsch efter
programslut
Funktion för startfördröjning
Steam Refresh program, fräschar upp kläderna med ånga
Snabbprogram som tvättar och torkar på 45 minuter
Tvätttning & torkning 90 min
Program chrono 30
Eko bomull
Colour15° program, hjälper till att bevara färgen på
kläderna
Program för fintvätt
Programförloppsindikatorer
Mekanisk kontroll
Skonsamt ylleprogram
Sköljning & centrifugering
Tömning & centrifugering
Start/Paus
Syntet
Vit efterbehandling
Energi- & centrifugeringsklass: A, B
SenseInverter motor (borstlös)
14 program
Temperatur
Centrifugeringsprestationsklass: B
Elektronisk kontroll
Cykelindikator
Produktmått (HxBxD): 850x595x540 mm

45-minutersprogram
Njut av ett bättre och snabbare resultat.
45-minutersprogram som tvättar och torktumlar 1 kg
tvätt på bara 45 minuter, så att du snabbare får det
utmärkta tvättresultat du förtjänar.
1400 rpm
Effektiv centrifugering. Whirlpool tvätt/tork-kombination
med maximal centrifugering på 1400 varv per minut.
Energiklass A
Låg energiförbrukning. Kombinerad tvättmaskin och
torktumlare i energiklass A.
8 kilos tvättkapacitet
Allt utrymme du behöver. Med en tvättkapacitet på 8 kg
erbjuder den här Whirlpool-tvättmaskinen allt utrymme
du behöver för din tvätt.
SteamCare
SteamCare fräschar enkelt och effektivt upp dina plagg,
samt minskar skynklor och gör dem mjukare, tack vare
den naturligt rengörande ångfunktionen.
FreshCare+
Skonsam ångning och tumling tar hand om tvätten i
tumlaren*. * FreshCare+-behandling som tack vare
ångning och tumling, förhindrar spridning av källorna till
dålig lukt i upp till 6 timmar efter tvättslutet och, tack
vare tumlingen, undviker skrynkling av plaggen i upp till 6
timmar efter torkningens slut.
Tillvalsfunktioner
Flexibel torkfunktion. Med ett flertal tillvalsfunktioner
kan du enkelt skräddarsy torkcykeln för att passa dina
önskemål.
6 kilos torkkapacitet
Allt utrymme du behöver. Med en enastående
trumkapacitet på 6 kg erbjuder den här Whirlpooltorktumlaren allt utrymme du behöver för din tvätt.

www.whirlpool.eu
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PR
PRODUKTE
ODUKTEGENSKAPER
GENSKAPER
Produktgrupp

Tvätt/tork

Produktnamn

FWDG 861483 WBV EE N

EAN-kod

8003437615559

Konstruktion

Fristående

Installationstyp

Fristående

Demonterbar toppskiva

Saknas

Matning

Frontmatad

Färg

Vit

Anslutningseffekt

1850

Ström

10

Spänning

220-240

Frekvens

50

Nätkabelns längd

120

Elkontakt

Schuko

Höjd

850

Bredd

595

Djup

540

Djup med dörren öppen i 90°

-

Nettovikt

66

TEKNISKA D
DA
ATA
Automatiska program
Fuktavkänning
Reglerbar torktemperatur

Ja

WHIRLPOOL

Ja

FWDG 861483
WBV EE N

Saknas

Programförloppsindikering

-

Display, programtid

Saknas

Alternativ för startfördröjning

Steglös

Fördröjd start, max. tid

0

Indikator för igensatt luddfilter

Saknas

Snabbtorkning

Saknas

Skrynkelfri gång

Saknas

Volym, trumma

58

5.44

ENER
ENERGI
GI & PRE
PRESSTAND
ANDA
A
Energieffektivitetsklass

A

Spin drying class

B

Kapacitet bomull, tvätt

8

Kapacitet bomull, tork

6

Noise level (dB(A) re 1 pW) -

N/A

Buller, torkning

61

Rest humidity % on dry load after max. spin

53

Energiförbrukning tvätt- och torkomgång , kWh

5.44

Energiförbrukning, endast tvätt

1.04

Vattenförbrukning, tvätt och torkning av fylld maskin

100

Beräknad årlig energiförbrukning tvättning och torkning, 200 fyllda maskiner, kWh

1088

Beräknad årlig vattenförbrukning, 200 fyllda maskiner, liter

20000

Washing and drying cycle time (min)

1.04
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