
WW690 WPM

Wasmachine bovenlader
met tekstdisplay en verrijdbaar onderstel voor max. comfort, 1350 r/min centrif.

• SuperSilence – Zelfs bij hoge
centrifugesnelheden stil

• Tekstdisplay, gemakkelijke selectie
van opties en startkeuze

• Mobiele opstelling in een kleine
ruimte − verrijdbaar onderstel

• ComfortLift – deksel openen met
greep 

• Trommelvergrendeling en -
positionering – handig wasgoed
uitladen

EAN: 4002516382331 / materiaalnummer: 11613420

Type
Bovenlader •
Centrifugeren
Maximaal centrifugetoerental (tpm) 1.350
Spoelstop •
Functie Zonder centrifugeren •
Design
Kleur apparaat Lotuswit
Kleur bedieningspaneel Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel Comfort
Soort bediening eenknopsbediening
Display één regel
Behoedzaam wassen
Softcaretrommel •
Belading in kg 6,0
Bedieningscomfort
Voorprogrammering tot 24 uur •
Resttijdweergave •
Aanduiding programmaverloop •
ComfortLift •
Verrijdbaar onderstel •
Automatische trommelpositionering •
Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A - G) C
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het
wasprogramma in kWh 55

Gewogen waterverbruik per wascyclus in l 40
Centrifuge-efficiëntieklasse B
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW 69
Duur van het programma “ECO 40–60” bij nominale
capaciteit 189

Verbruik in de uitstand in W 0,20
Lage temperaturen Koud en 20 °C •
Beladingsherkenning •
Sopschuimbewaking •
PWM-motor •
Wasprogramma
Automatic •
Katoen •
Kreukherstellend •
Fijne was •
Overhemden •
Wol (handwas) •
Express 20 •
Donker/Jeans •
Outdoor •
Katoen pijl •
ECO 40–60 •

Meer informatie over dit product vindt u op:
http://www.miele.nl/domestic

Meer informatie op de volgende bladzijde...

http://www.miele.nl/getProductDetail.htm?mat=11613420
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Extra functies
Kort •
Voorwas •
Extra water •
Extra spoelgang •
Extra stil •
Kwaliteit
Kuip GlaronK
Gietijzeren contragewichten •
Veiligheid
Waterproof-Metal-systeem •
Optische interface •
Technische gegevens
Afmetingen in mm (breedte) 459
Afmetingen in mm (hoogte) 900
Afmetingen in mm (diepte) 601
Gewicht in kg 94
Totale aansluitwaarde in kW 2,10-2,40
Spanning in Volt 220-240
Zekering in A 10
Frequentie in Hz 50
Lengte waterafvoerslang in m 1,55


