
Het wasmiddelbakje blijft altijd schoon.
Het wasmiddelbakje is altijd schoon. Dankzij de hogedruk waterstralen van de 
PowerJet-technologie blijven er geen plakkerige resten in achter en wordt 
schimmelvorming voorkomen.

Verkort de wastijd met 50%.
Uw kleding sneller schoon. Deze machine is voorzien van de optie 'Snel' die 
de duur van de wascyclus tot 50% reduceert.

Nooit meer onaangename geurtjes in de 
wasmachine
U hoeft het deksel van dit apparaat nooit meer open te 
laten om te luchten. Airflow-technologie voorkomt dat 
onaangename geurtjes en schimmel zich vormen, zo 
blijft de trommel altijd fris.

De was is klaar wanneer u dat wilt.
Stel de start van de wascyclus uit met behulp van de 
Eindtijduitstel functie en selecteer wanneer u de was 
klaar wilt hebben. Kies een tijd tussen 3 en 20 uur en 
uw was zal dan klaar zijn. In het display wordt 
aangegeven wanneer de was klaar zal zijn.

De makkelijkste manier om uw kleding snel te 
wassen.
Het snelle en eenvoudige wasprogramma '30 minuten 
op 30°C' wordt automatisch geselecteerd wanneer u de 
wasmachine inschakelt. U hoeft alleen maar op 'start' te 
drukken!

Schone kleding in slechts 30 minuten? Easy!
Met de eenvoudige gebruikersinterface biedt deze wasmachine u alles wat u 
echt nodig heeft. Druk gewoon op Start voor een wascyclus van 30 minuten.

Voordelen en specificaties

• Bovenlader
• Maximaal vulgewicht: 6 kg 
• Maximaal centrifugeertoerental: 1200 tpm
• Groot display
• Display met FinishIn
• Optie 'Snel' voor een tot 50% snellere cyclus
• Onbalans-correctiesysteem
• Fuzzy Logic, past het wasprogramma aan de belading aan
• Stelpoten: 2 verstelbare en 2 wielen
• Wasprogramma's: ECO 40-60, Mini 30 Min, Katoen, Synthetica, Fijne was, 
Wol, Opfrissen 20, Mix 20
• Overloopbeveiliging
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Buitenmaten hxbxd (mm) 890x400x600(max)
Maximale capaciteit in een wascyclus 
(kg) (EU 2017/1369) 6

Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 83

Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.825

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

43

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

3:10

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

2:25

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.48

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

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

1151

Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 78
Vochtpercentage in lading na 40-60 
ecoprogramma bij een nominale 
capaciteit (EU 2017/1369)

52

Installatie Vrijstaand
Aansluitwaarde (W) 2200
Ampère 10
Netspanning (V) 230
Kleur wit
Productnummer 913 105 515

Technische specificaties
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