
FW42L8141 Frontmatad tvättmaskin

Din tvätt är färdig precis i rätt tid

Låt inte tvätten ta för mycket av din tid. Med Electrolux
TimeCare tvättmaskiner kan du välja hur lång tid varje
tvätt ska ta, utan att kompromissa med tvättvård eller
resultat. Du kan ha dina kläder redo när du behöver
dem.

Anpassa programmet efter ditt schema – inte
tvärtom
Se till att tvätten passar ditt schema. Med
TimeManager® kan du anpassa programmet och
tvätten blir klar precis när du vill att den ska vara det.

Stora eller små tvättmängder – tvättmaskinen
justerar tvättprogrammet
Den här tvättmaskinen med AutoSense ger dig all den
flexibilitet du behöver. Den har en extra stor trumma
för stora tvättmängder och justerar samtidigt
automatiskt tid-, vatten- och energiåtgång för mindre
tvättmängder.

Fler produktfördelar :
Ställ in sluttiden för tvätten•

Electrolux professionella invertermotor med 10 års garanti•

Stor lucköppning för enklare hantering•

Produktegenskaper :

Specialdesignat program för siden•
LCD-display•
Fuzzy logic anpassar tvättprogrammen
efter mängden tvätt

•

Fördröjd start•
Sköljning med skumavkänning•
Barnlås•
 4 ställbara fötter•
Översvämningsskydd•
Tvättprogram: Bomull, Ekonomi,
Syntet, Handtvätt, Ylle Plus, Jeans,
Sköljning, Centrifugering/Tömning,
Finunderkläder, Siden, Gardiner,
Täcken, Sport, 5 skjortor 30 min

•

Övriga indikatorer: Förtvätt, Lättstruket,
Senare start, Extra sköljning,
Start/Paus

•

Teknisk data :

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+++•
Årlig energiförbrukning, kWh : 162,0•
Årlig vattenförbrukning, liter : 11031•
Deklarerat program : Standard bomull 60 halv och full maskin,
Standard bomull 40 halv maskin.

•

Tvättkapacitet, kg : 8•
Motorsystem : Inverter•
Centrifugeringseffekt : B•
Centrifugeringshastighet (v/min) : 1400•
Ljudnivå Tvätt dB(A) : 51•
Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 75•
Restfuktighet efter centrifugering % : 52•
Tvätteknik : Eco-ventil•
Trumvolym, liter : 66•
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 : 76.5•
Produktnummer (PNC) : 914 533 724•
EAN-kod : 7332543457014•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivning :

Skonsam tvättmaskin
med Time Manager,
AutoSense och
skontrumma. Med Time
Manager anpassar du
själv programmen efter
din tid eller smutsgrad.
AutoSense hjälper dig
att anpassa automatiskt
anpassa tid, vatten och
energiåtgång beroende
på hur mycket tvätt du
stoppar in i maskinen.


