
Minder wasgeluiden met de inverter-motor
Geniet langer van consistente resultaten dankzij de inverter-motor van de 
wasmachine. De verbeterde technologie maakt stillere cycli mogelijk, zodat je 
's nachts kunt wassen zonder je buren te storen.

Minder kreukels met EasyIron
Het EasyIron-programma behandelt je wascycli met extra zorg, vermindert 
kreukels en vouwen in kleding. Tijdens de cyclus wisselt de draairichting van 
de trommel, waardoor de kleding vrijer kan bewegen. Dus hoef je minder tijd te 
besteden achter de strijkplank.

Geef je kleding een effectieve reiniging met CleanBoost
Het CleanBoost 60 ºC-wasprogramma voegt stoom toe aan het einde van de 
cyclus om je kleding een hygiënische en efficiënte reiniging te geven. Dit helpt 
bij het verminderen van bacteriën en allergenen in je kleding en ondersteunt 
een betere washygiëne.

Verminder de duur van de wascycli met FlexiTime
Je hebt altijd de controle met de FlexiTime-knop, waarmee je de cycli kan 
versnellen zodat ze beter passen in je planning. Tik eenmaal om te activeren 
en nog een keer om de duur wat in te korten. Je kan dit nog drie keer doen; 
iedere keer gaat er wat tijd af van de duur van de cyclus.

Snelle programma’s, meer tijd voor jezelf
Met de snelle programma’s krijg je meer gedaan op drukke dagen. De Easy 
cyclus van 60 minuten is een geweldige allrounder en het snelle programma 
van 30 minuten is handig voor kleinere ladingen. Voor een extra snelle 
behandeling kan je kiezen voor de opfriscyclus van 14 minuten.

Z4, 8kg, 1400rpm, Display, PM motor, Flexi Time, CleanBoost steam, XL deur 
antraciet, Dubbelwandige toevoerslang

Verkort de tijd en maximaliseer de prestaties met de korte programma's
De korte programma's zijn gemaakt voor wasjes tussendoor en kleine 
ladingen. Kies tussen het makkelijke programma van 60 minuten, de snelle 30 
minuten- cyclus en het korte opfrisprogramma van 14 minuten. Voor een 
geweldige resultaat wanneer je dat uitkomt.

Voordelen en specificaties

• ECOInverter motor met 10 jaar garantie
• Maximaal centrifugeertoerental: 1400 tpm
• Startuitstel
• Maximaal vulgewicht: 8 kg
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Stelpoten: 4 verstelbare
• Wasprogramma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wol, Denim, 
Sport Wear, Centrifugeren/Pompen, Spoelen, Donkere kleding, CleanBoost, 
14min Rapid, 30min Rapid, 60min EasyWash 

Wasmachine voorlader 8 kg
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Buitenmaten hxbxd (mm) 847x597x578(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 8

Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) B

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 54

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.544

Wasefficiëntie-index 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) 1.031

Waterverbruik van de 
ecoprogramma's per cyclus (liter) (EU 
2017/1369)

43

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus  
bij halve capaciteit (h:min) (EU 
2017/1369)

2:40

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.5

Centrifugeertoerental van 40-60 
ecoprogramma bij nominale capaciteit 
(rpm) (EU 2017/1369)

1351

Droogefficiëntieklasse van 40-60 
ecoprogramma (EU 2017/1369) B

Tijdsduur van de 40-60 ecowascyclus 
bij een nominale capaciteit (h:min) 
(EU 2017/1369)

3:25

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 75
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Gewogen restvochtigheid (%) (EU 
2017/1369) 53.4

Installatie Vrijstaand
Kleur wit
Netspanning (V) 230
Ampère 10
Aansluitwaarde (W) 2000

Technische specificaties

Wasmachine voorlader 8 kg
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