Wasmachine voorlader
ZWFROMA

Verkorte wastijd
Spendeer minder tijd aan wassen met de Time Care-wasmachine. Deze is
speciaal ontworpen om wasgoed sneller te kunnen wassen, met korte cycli
van 30 en 14 min. Je kunt zelfs onze TimeManager-functie proberen, die de
tijd van standaardcycli tot wel 50 procent vermindert. Geniet van schone
kleding, maar dan snel.

Voordelen en specificaties
AutoSense, zorgt automatisch voor iedere lading
Geniet van moeiteloos perfecte was, dankzij AutoSense. De kleding wordt in
de trommel gewogen en daar wordt automatisch de benodigde tijdsduur,
hoeveelheid water en stroom op aangepast om de ideale cyclus te creëren. Je
kleding wordt volledig verzorgd, met een beetje hulp van ons.

Behoedzaam wassen met onze Soft Drum
De Soft Drum garandeert dat je kleding in de was niet wordt uitgerekt of
beschadigd. Dankzij de milde waterstralen die het wasgoed tijdens de cyclus
optillen. Hierdoor wordt je wasgoed beschermt, voor een betere verzorging
van jouw kleding.

Invertermotor - wast kleding geruisloos en efficiënt
Onze invertermotor zorgt ervoor dat de wasmachine keer op keer efficiënt
draait. Dankzij zijn slimme energiezuinige ontwerp kun je tijdens het wassen
geld besparen. Daarnaast is hij stiller is dan standaardmodellen en kun je jouw
kleding altijd geruisloos wassen.

Uitgestelde start voor handig wassen
De functie uitgestelde start in de wasmachine betekent dat je de was kunt
aanpassen aan je schema. Je kunt de start van de cyclus eenvoudig van
tevoren programmeren op drie, zes of negen uur. Ideaal voor die drukke
dagen.

• Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
• Maximaal centrifugeertoerental: 1400 tpm
• Startuitstel
• Maximaal vulgewicht: 8 kg
• * 20% meer energieefficiënt (31,9) in vergelijking met de limiet van
energieklasse A+++ (EEI 46) berekend volgens EU Richtlijn 1061/2010
• Zijde programma dat uw zijden kledingstukken zachtjes wast en
centrifugeert.
• Onbalans-correctiesysteem
• Sensorgeregelde waterdosering
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Stelpoten: 4 verstelbare
• Wasprogramma's: Aan/Uit, Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates,
Express Care, Rapid 30min, Rapid 14min, Centrifugeren, Afpompen, Spoelen,
Anti-Allergie, Duvet, Sport, Wool\Silk
• Nog energiezuiniger: A+++

Wasmachine voorlader
ZWFROMA
Technische specificaties
Buitenmaten hxbxd (mm)
Maximaal vulgewicht wassen (kg)
Energie-efficiëntieklasse
Jaarlijks energie (kWh)- en
waterverbruik (liter)
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min)
Katoen 60°C, halve lading - energie
(kWh), tijd (min)
Katoen 40°C, halve lading - energie
(kWh), tijd (min)
Energieverbruik in 'uit' stand (W)
Energieverbruik in 'stand-by' (W)
Centrifugeer-efficiëntieklasse
Maximaal centrifugeertoerental (tpm)
Declaratie programma
Duur 'stand-by' na afloop programma
(min)
Geluidsniveau bij wassen (dB)
Geluidsniveau bij centrifugeren (dB)
Restvochtpercentage
Installatie

850x600x578(max)
8
A+++
156,0 - 9999
0.81 - 290
0.57 - 228
0.51 - 226
0,30
0,30
B
1400
Std cotton 60 half & full load;Std
cotton 40 half load
5
51
78
52
Vrijstaand

Kleur
Netspanning (V)
Ampère

wit
230
10

