
Serie | 6, Tvättmaskin, frontmatad, 8
kg, 1400 rpm
WAT283T8SN

Extra tillbehör
WMZ20490 : Förhöjningssockel med utdragslåda

8 kg tvättmaskin med den kolborstfria
motorn EcoSilence Drive™ med 10 års
motorgaranti, tvättar extra tyst och
energisnålt. Hållbarhet du kan lita på.
● Energiklass A+++ -30%: tvättar med 30% lägre

energiförbrukning än energiklass A+++.
● VarioPerfect™: spara upp till 65% i tid eller 50% mindre

energiåtgång. Välj själv med ett enkelt knapptryck.
● VarioDrum: effektiv och skonsam tvätt tack vare trummans

unika struktur.
● AllergyPlus: speciellt utvecklad för allergiker och personer

med känslig hud.
● EcoSilence Drive™: mycket energisnål motor med 10 års

garanti, ger tyst drift och extra lång livslängd.

Tekniska data
Konstruktion :  Fristående
Höjd med toppskiva (mm) :  850
Mått i mm (H x B x D) :  848 x 598 x 590
Nettovikt (kg) :  70,435
Anslutningseffekt (W) :  2300
Säkring (A) :  10
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50
Säkerhetsmärkning :  CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :  160
Tvätteffekt :  A
Gångjärn :  Vänster
Hjul :  Saknas
EAN kod :  4242002965758
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC) :  8,0
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :  A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :

 137,00
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :  0,12
Effektförbrukning i viloläge - NEW (2010/30/EC) - NEW
(2010/30/EC) :  0,43
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :  9900
Centrifugeringseffekt :  B
Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC) :  1374
Genomsnittlig tvättid, 40°C bomull och del av maskin (min)
(2010/30/EC) :  225
Genomsnittlig tvättid, 60°C bomull och fylld maskin (min)
(2010/30/EC) :  225
Genomsnittlig tvättid, 60° C bomull och delvis fylld maskin (min)
(2010/30/EC) :  225
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW) :  49
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW) :  74
Installationstyp :  Fristående
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Serie | 6, Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg,
1400 rpm
WAT283T8SN

8 kg tvättmaskin med den kolborstfria
motorn EcoSilence Drive™ med 10 års
motorgaranti, tvättar extra tyst och
energisnålt. Hållbarhet du kan lita på.

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 8 kg

- Energieffektivitetsklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)

- Årlig energiförbrukning 137 kWh, baserad på 220
standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och
halv maskin

- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min

- EcoSilence Drive

- 10 års motorgaranti

Program och specialfunktioner

- Specialprogram: extra sköljning/stärkning, Skjortor, Sport,
Mix, urpumpning / centrifugering, Allergi+, Super 15 min /
Super 30 min, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden

- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med
perfekt tvättresultat

Design och komfort

- Stor LED-display

- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Varvtal/
Sköljstopp

- Indikation av överdosering

- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

- VarioDrum: skonsam och effektiv trumma

Teknik

- ActiveWater™Plus: anpassar automatiskt vattenförbrukningen
efter tvättmängd och textiltyp

Säkerhet

- Elektronisk barnspärr

Kombination

- WTW85L48SN
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