
ZWF8163BW Wasautomaat, voorlader

Meer wassen in één keer? Easy!

Met de XXL-trommel kunt u meer wasgoed per keer
wassen en is uw was sneller klaar.

Was meer in één keer

Met de XXL-trommel kunt u per keer meer wassen
waardoor u de was sneller kunt doen en meer tijd over
zult houden.

Eenvoudig in- en uitladen.

De grote XXL-deur maakt het makkelijker en
eenvoudig om uw was in en uit te laden.

Meer voordelen :
De functie AutoSense bespaart u tijd en reduceert het energie- en
waterverbruik van elke individuele lading.

•

Met de optie 'Snel' wast u tot 50% sneller•

Duurzame Inverter motor voor een duurzame wasmachine•

Kenmerken :

Rond display•
Display met FinishIn•
Inverter motor: uiterst stil en duurzaam•
AquaFall voor een gelijkmatigere
verdeling van wasmiddel

•

QuickWash optie (tot 50% sneller)•
Maximale zwiersnelheid: 1600 t/min•
Wascapaciteit: 8 kg•
Onbalans-correctiesysteem•
Sensorgeregelde waterdosering•
Anti-schuim spoelsysteem•
Kinderbeveiliging•
Voet: 4 verstelbare voetjes•
Programma's: 30@30, Katoen, Katoen
eco, Synthetisch, Delicaat, Wol,
Donsdeken, Mix 20°

•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x576(max)•
Wascapaciteit (kg) : 8•
Energieklasse : A+++•
Jaarlijks energie- (kWh) en waterverbruik (L) : 156,0 - 9999•
Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) : 0.8 - 275•
Katoen 60°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.56 - 228•
Katoen 40°C, halve lading - energie (kWh), tijd (min) : 0.5 - 226•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0,30•
Verbruik in stand-by (W) : 0,30•
Zwierresultaat : A•
Zwiersnelheid (rpm) : 1600•
Gedeclareerd programma : Std cotton 60 half &full load,Std
cotton 40 half load

•

Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Geluidsniveau wassen (dB) : 51•
Geluidsniveau zwieren (dB) : 78•
Restvochtpercentage na max. zwieren : 44•
Installatie : Vrijstaand•
Kleur : wit•
Netspanning (V) : 230•
Zekering : 10•
PNC Code : 914 911 399•
Aansluitwaarde (W) : 2200•

Productbeschrijving :

De wekelijkse was in
één keer? EASY! Deze
wasmachine van 1600
t/m heeft een extra hoge
capaciteit van 8kg, en
een grote vulopening
voor gemakkelijk in- en
uitladen. Extra snel optie
voor een verkorting van
de wasduur tot 50%,
AquaFall en de
mogelijkheid om de
eindtijd uit te stellen in
plaats van de starttijd en
een 30 minuten
programma


