
FW20L6120 Frontmatad tvättmaskin

Tvättvård som anpassar sig efter dig

Electrolux FlexCare tvättmaskin anpassar automatiskt
tvättiden samt vatten- och energiförbrukning för varje
tvätt. Den anpassar sig efter dig så att varje tvätt får
rätt tvättid. Eftersom tvätten aldrig tvättas längre än
nödvändigt, skyddas tygerna från att skadas och

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.

Enkelt att fylla och tömma tvättmaskinen

Denna tvättmaskin har en stor och smart designad
lucköppning som gör det mycket enklare att lägga in
och ta ut tvätt. Du kan till och med tvätta otympliga
saker såsom täcken och överkast utan några problem.

Fler produktfördelar :
Fördröjd startfunktion som startar programmet om 3, 6 eller 9 timmar•

PowerJet-teknik – använder allt tvättmedel och håller facket rent•

Flexibilitet att fastställa hur lång tid ditt tvättprogram ska ta•

Produktegenskaper :

Specialdesignat program för siden•
Anpassar tvättprogrammen efter
mängden tvätt

•

Fördröjd start•
Sköljning med skumavkänning•
Barnlås•
 4 ställbara fötter•
Översvämningsskydd•
Tvättprogram: Bomull, Ekonomi,
Syntet, Handtvätt, Ylle Plus, Siden,
Täcken, Sköljning, Tömning,
Centrifugering, Jeans, Gardiner, Sport,
5 skjortor 30 min, No wash adding
during cycle, No down wash, No
impregnate wash, No anti pets hair
wash

•

Övriga indikatorer: Temp. 5 nivåer,
Kallt, Centrifugering, Ingen
centrifugering, Sköljstopp, Senare start
3 timmar, 6/, 9 tim, Förtvätt, Snabbtvätt,
Senare start, Extra sköljning,
Start/Paus

•

Teknisk data :

Tvättkapacitet, kg : 6•
Energiklass : A+++•
Centrifugeringshastighet (v/min) : 1200•
Årlig energiförbrukning, kWh : 149,0•
Årlig vattenförbrukning, liter : 8899•
Centrifugeringseffekt : B•
Ljudnivå Tvätt dB(A) : 58•
Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 79•
Deklarerat program : Standard bomull 60 halv och full maskin,
Standard bomull 40 halv maskin.

•

Restfuktighet efter centrifugering % : 53•
Tvätteffekt, A-G : A•
Tvätteknik : Eco flap•
HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x559•
Max djup, mm : 578•
Motorsystem : Standard•
Vattenanslutning : Kallt•
Sladdlängd, (ca) m : 1.8•
Total effekt, W : 2200•
Säkring, A : 10•
Spänning, V : 230•
Färg : Vit•
Sensorer : -•
Trumvolym, liter : 53•
Invändig belysning : Nej•
Display : BF LED display•
Nettovikt, kg : 61.5•
Extra fördelar som ingår : Barnlås, Extra sköljning, Spärr för
flytande tvättmedel

•

Produktnummer (PNC) : 914 912 203•
EAN-kod : 7332543458578•

Produktbeskrivning :

Electrolux FlexCare
tvättmaskin anpassar
automatiskt tvättiden
samt vatten- och
energiförbrukning för
varje tvätt. Den
anpassar sig efter dig så
att varje tvätt får rätt
tvättid. Eftersom tvätten
aldrig tvättas längre än
nödvändigt, skyddas
tygerna från att skadas
och håller längre.


