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TVÄTT/TORK KOMB FTTK 5685
Artnr
Lev artnr
UNSPSC
EAN

E9203184
FTTK 5685

Varumärke

CYLINDA

7392186307541

Produktegenskaper
Konstruktionstyp:
Typ av enhet:
Grundfärg för avbländningen:
Nettovikt:

Fristående modell
Frontmatning
Vit
70

Nej
Vänsterhängd
Vit
Ja

0.9 kWh

Avtagbar arbetsplatta:
Dörrhängning vid leverans:
Färg:
Automatisk
vattennivåanpassning till
last:
Snabbtvätt:
Vattenskyddsystem:
Lämplig för energibesparing:
Höjd med arbetsplatta:
Djup (mm):
Energiförbrukning (tvätt,
centrifugering, torkning) med
tvättprogrammet standard
"60 ° C och torr bomull" och
torkprogrammet "skåptorrt"
:
Tvättprestandaklass:

Indikering återstående tid:
Mängdautomatik:
Start tidsförval:
Supersnabb tvätt:
Bredd (mm):
Energiklass:

Ja
Ja
Steglöst reglerbar
14 min
597 mm
A

Energiförbrukning (tvätt,
centrifugering) när du
använder tvättprogrammet
"bomull 60 ° C":
Torrcentrifugprestandaklass:
Centrifugeringshastighet
(varv/minut):
Påfyllningsmängd (torkning):

A
1400 varv/minut

Restfuktighet:
Påfyllningsmängd (tvätt):

44 %
8 kg

5 kg

Vattenförbrukning (endast
tvätt och centrifugering):
Beräknad årlig
vattenförbrukning för ett 4personers hushåll, använder
alltid torktumlare (200
cykler):
Beräknad årlig
vattenförbrukning för ett 4personers hushåll, använder
aldrig torktumlare (200
cykler):
Ljud (centrifugering) när du
använder tvättprogrammet
"bomull 60 ° C" och
torkprogrammet "torr
bomull":
Total effekt:

78 l

Beräknad årlig
1224 kWh
energiförbrukning för ett 4personers hushåll, använder
alltid de torktumlare (200
cykler):
Beräknad årlig
172 kWh
energiförbrukning för ett 4personers hushåll, använder
aldrig torktumlare (200
cykler:
Ljud (tvätt) när du använder
57 dB
tvättprogrammet "bomull 60 °
C" och torkprogrammet "torr
bomull":
Ljud (torkning) när du
använder tvättprogrammet
"bomull 60 ° C och
torkprogrammet"skåptorrt":
Säkring:
Energiförbrukning (enbart
tvätt och centrifugering):
Full last bomull tvätt:

64 dB

10 A

Ja
Ja
Nej
850 mm
580 mm
6.12 kWh

A

22400 l

9400 l

77 dB

2200 W

5.44 kWh

0.76 kWh

Energiförbrukning (tvätt,
centrifugering och torkning):
Centrifugeringsvartal:

8 kg

Full last bomull torr:

5 kg

1400 varv/minut
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Uppskattad
energiförbrukning/år, 4
personers hushåll, aldrig
torkning (200 progr):
Torkstyrning:
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172 kWh

Torksystem:

Kondensation

Elektronisk

Tvättoptimeringssystem:

Nej

Produktbeskrivning & dokument
En praktisk och utrymmeseffektiv kombinerad tvätt/tork som rymmer 8 kg tvätt, eller 5 kg tvätt/tork samtidigt. Perfekt för
dig som kanske inte har plats för både en tvättmaskin och torktumlare. En tydlig display med många program att välja
mellan, 1400 varv centrifugering samt möjlighet att välja kombinerade korta tvätt och tork program
Energiklass A

