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Whirlpool - Whirlpool FFB 7438 WV EE - Frontbetjent vaskemaskine

Denne fritstående Whirlpool-vaskemaskine har: En rummelig kapacitet på
7,0 kg. En hurtig og ressourceeffektiv hastighed på 1351 omdr./min.
Eksklusiv 6th SENSE-teknologi, som dynamisk tilpasser indstillingerne til
den enkelte vask og sikrer skånsom behandling af dine tekstiler. 30
minutters hurtigvask.   Energiklasse: D  Kapacitet (Kg): 7  Omdrejninger pr.
min: 1400  Motortype: Kulfri 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A)) 81818181

Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A)) 51515151

VægtVægtVægtVægt 65 kg65 kg65 kg65 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, WEEE 2012/19/EDirective 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, WEEE 2012/19/EDirective 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, WEEE 2012/19/EDirective 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, WEEE 2012/19/E

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,822 kWt0,822 kWt0,822 kWt0,822 kWt
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Teknisk information fortsat

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus 49 liter49 liter49 liter49 liter

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 81 dB(A)81 dB(A)81 dB(A)81 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering 6, sans6, sans6, sans6, sans

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

VaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgrad Klasse AKlasse AKlasse AKlasse A

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Uld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, sportstøj, drænUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, sportstøj, drænUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, sportstøj, drænUld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, sportstøj, dræn

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 52 liter52 liter52 liter52 liter

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,2 m1,2 m1,2 m1,2 m

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse ColdColdColdCold

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikator

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 8 W8 W8 W8 W

StiktypeStiktypeStiktypeStiktype EuroEuroEuroEuro

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 0,822 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,609 kWt - vask - de0,822 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,609 kWt - vask - de0,822 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,609 kWt - vask - de0,822 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,609 kWt - vask - de

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 270 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 190 min, - vask - delv270 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 190 min, - vask - delv270 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 190 min, - vask - delv270 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 190 min, - vask - delv

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Standard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogram Cotton EcoCotton EcoCotton EcoCotton Eco

LadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

Out-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektionOut-Of-Balance detektion JaJaJaJa

VekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotorVekselrettermotor JaJaJaJa

Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask)Lydniveau (Vask) 51 dB51 dB51 dB51 dB

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer Trykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskiveTrykknap, drejeskive

Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)Vægtet energiforbrug (vaskecyklus) 69 kWt per 100 cyklusser69 kWt per 100 cyklusser69 kWt per 100 cyklusser69 kWt per 100 cyklusser


