UFW47K9161 Frontmatad tvättmaskin
Fintvätten är i säkra händer
Electrolux UltraCare™ Eco tvättmaskin ger dig perfekt
rena och mjuka kläder – till och med i 30°. Genom att
förblanda tvättmedel och mjukmedel i ett speciellt fack
innan de kommer i kontakt med tvätten, kan de nå
djupare in i varje fiber. Woolmarks gröna certifikat
Ett unikt förblandningssystem som är
skonsammare för dina kläder
Ultramix-systemet blandar tvättmedel och sköljmedel
med vatten i ett speciell fack innan det kommer in i
trumman. Det innebär att medlen fördelas jämnt och
är effektivare, vilket ger utmärkta resultat även vid
låga temperaturer. Utan risk för fläckar på mörka

Tvätta alla storlekar med full tillförsikt
DirectSpray-funktionen ger en kontinuerlig
vattendusch direkt in i mitten av tvätten och
säkerställer att även de tyngsta tvättmängderna
kommer ut helt rena varje gång.

Fler produktfördelar :
• Tvätta på bara 60 minuter
• Naturlig ångrengöring för att fräscha upp och ta bort skrynklor från kläder utan
att tvätta dem
• OptiSense justerar automatiskt tid, vatten och energi för bästa resultat

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• LCD-display
•Fuzzy logic anpassar tvättprogrammen
efter mängden tvätt
•Fördröjd start
•Sköljning med skumavkänning
•Barnlås
• 4 ställbara fötter
•Översvämningsskydd
•Tvättprogram: Bomull, Ekonomi,
UltraWash 60, Syntet, Handtvätt, Ylle
Plus, Jeans, Centrifugering/Tömning,
Sköljning, Täcken, Snabb, Ånga
uppfräschning, Ånga syntet, Ånga
strykhjälp Bomull
•Övriga indikatorer: Förtvätt, Lättstruket,
Senare start, Extra sköljning,
Start/Paus
•ECO Invertermotor

• Produktmått H x B x D, mm : 850x600x605
•Max djup, mm : 639
•Färg : White
•Sladdlängd, (ca) m : 1.8
•Spänning, V : 230
•Säkring, A : 10
•Total effekt, W : 2200
•Energieffektivitetsklass : A+++ -50%
•Årlig energiförbrukning, kWh : 105,0
•Årlig vattenförbrukning, liter : 10499
•Deklarerat program : Standard bomull 60 halv och full maskin,
Standard bomull 40 halv maskin.
•Tvättkapacitet, kg : 9
•Motorsystem : Inverter
•Centrifugeringseffekt : A
•Centrifugeringshastighet (v/min) : 1600
•Ljudnivå Tvätt dB(A) : 51
•Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 77
•Restfuktighet efter centrifugering % : 44
•Tvätteknik : Jet CW
•Trumvolym, liter : 69
•Sensorer : Flödessensor
•Färg : Vit
•Display : LCD
•Extra fördelar som ingår : Barnlås, Extra sköljning, Täcklock i
botten, Spärr för flytande tvättmedel
•Invändig belysning : Nej
•Vattenanslutning : Kallt
•Översvämningsskydd : Pressostat
•Nettovikt, kg : 79.5
•Produktnummer (PNC) : 914 531 820
•EAN-kod : 7332543491469
•Product Partner Code : All Open

Electrolux UltraCare™
Eco tvättmaskin ger dig
perfekt rena och mjuka
kläder – till och med i
30°. Genom att
förblanda tvättmedel och
mjukmedel i ett speciellt
fack innan de kommer i
kontakt med tvätten, kan
de nå djupare in i varje
fiber. Woolmarks gröna
certifikat garanterar den
skonsammaste och
bästa behandlingen av
ylle med symbolen
"Endast handtvätt",
samtidigt som du
använder mindre energi.
9kg kapacitet.

