
• Maximale centrifugeersnelheid: 1400 tpm
• 6TH Sense-technologie
• Waterveiligheid: 1 Eltek
• ZenTechnology
• FreshCare+
• Snel
• Opfrissen met stoom
• Gemengd programma
• Speciaal programma XXL
• Jeans
• Lingerie-programma
• Antibacterieel programma
• Babyprogramma
• Snelle optie
• Fijne was
• Indicatielampjes programmavoortgang
• Schuimregeling
• Wol
• Beddengoed
• Start/Pauze
• Katoen
• Synthetisch
• Spoelen en centrifugeren
• Afpompen en centrifugeren
• Voorwas
• Koudwas
• Gemakkelijk strijken
• Garment+
• Cyclusindicator
• Indicatielampje einde cyclus
• Zwart scherm deur
• Kinderslot
• 24 programma's
• Elektronisch en display
• Paneeltaal: Frans en Nederlands

Whirlpool vrijstaande wasmachine - W6 W845WB BE

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande wasmachine:
kleur wit. Een snelle en efficiënte draaisnelheid van 1400
omwentelingen per minuut. Exclusieve 6th SENSE
technologie past de instellingen dynamisch aan elke
specifieke lading aan, dus garandeert perfecte verzorging
van alle stoffen. Direct Drive Silence technologie voor een
stille werking, zodat u van extra rust en stilte kunt genieten.

6th Sense Technology
Deze geavanceerde functie past het energieverbruik per
lading aan. Hierdoor worden uitstekende en efficiënte
reinigingsprestaties gegarandeerd met grote
besparingen: tot 45% energieverbruik* bij elke wasbeurt.
*Getest op volledige lading 45 min, katoen, gemengd en
ECO 40-60 cycli met vs zonder 6th Sense.

Geluidsisolatie
Ervaar de stilte. Deze Whirlpool wasmachine is voorzien
van optimale geluidsisolatie zodat je in stilte geniet van
perfecte wasresulaten.

Stoomhygiëne
Het wasgoed wordt aan het einde van de wascyclus op
de meest natuurlijke en delicate manier ontsmet - zelfs
bij wassen op lage temperaturen - zonder chemische
toevoegingen. Ideaal voor mensen met een gevoelige
huid en ook nog eens goed voor het milieu,. Deze
behandeling verwijdert tot 99,9% van de meest
voorkomende bacteriën.

ZEN Technologie
Ervaar de stilte. De innovatieve ZEN-technologie vervangt
de traditionele, door een riem aangestuurde motor, door
een motor die direct op de trommel is gemonteerd.
Hierdoor draait de motor even vaak als de trommel, met
als resultaat minder vibratie, minder geluid en meer rust.

1400 rpm
Uitstekende snelheid. Deze Whirlpoolwasmachine draait
met een toerental van 1400 toeren per minuut.

Energie-efficiëntieklasse B
Uitstekende energie-efficiëntie. Deze Whirlpool-
wasmachine heeft de uitstekende energieklasse B.

8kg capaciteit
Alle ruimte die je nodig hebt. Met 8 kg
trommelcapaciteit biedt deze Whirlpool wasmachine je
alle ruimte die je nodig hebt voor het drogen van je
wasgoed.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Wasmachine

Uitvoering Vrijstaand

Type installatie Vrijstaand

Afneembaar bovenblad Nee

Type belading Voorlader

Belangrijkste kleur van het product Wit

Aansluitwaarde (W) 1700

Stroom 10

Spanning 220-240

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 120

Type stekker Schuko

Hoogte van het product 845

Breedte van het product 599

Diepte van het product 607

Nettogewicht 73

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Automatische programma's Ja

Opties centrifugesnelheid Variabel

Centrifugeren overslaan Nee

Gewichtmeting -

Textielherkenning -

Vlekherkenning -

Schuimbewaking ja

Onbalansbeveiliging ja

Type waterbeveiligingssysteem 1 Eltek

Koud wassen Ja

Indicator programmavoortgang LCD

Digitale resttijdweergave Ja

Opties startuitstel Continu

Maximale tijd startuitstel 0

Materiaal kuip Kunststof

Trommelinhoud 55

Warm- en koudwatertoevoer Nee

Brutogewicht 74.5

Hoogte inclusief verpakking 878

Breedte inclusief verpakking 677

Diepte inclusief verpakking 663

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) -

Energieverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU) 0

Wasprestatieklasse A

Maximale centrifugesnelheid - NIEUW (2010/30/EU) 1400

Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) 0

Waterverbruik per jaar - NIEUW (2010/30/EU)) 0

Energie verbruik 60 °C volle belading 0

Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) 0

Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) 0

Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid - NIEUW

(2010/30/EU)
0

Gemiddelde wastijd katoen 60°C (maximale belading) - NIEUW (2010/30/EU) 0

Geluidsniveau wassen 0

Geluidsniveau centrifugeren 0
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