
QWC16190HT Frontmatad tvätt/tork

IT’S YOUR COMPLETE WARDROBE GUARDIAN.

Dry everything you wash in one go. The pioneering ÖKOKombi with SensiDry®
Technology tailors the system to different fabrics, whether delicates, woolens or
outdoor wear. Its heat pump technology controls temperatures and drum
movements to ensure everything is evenly washed and dried. Every time.

LOW TEMPERATURES FOR MORE EFFICIENCY AND BETTER ECONOMY

Our washer dryer, a world-first, features a unique heat pump in our pioneering
SensiDry Technology®. ÖKOKombi harnesses an unsurpassed knowledge of
fabric for the most effective and economical programmes. Translating into a
saving of up to 40% energy and water in every cycle when compared to other
machines.

DUAL TECHNOLOGY FOR SENSITIVE CARE

Our DualSense Technology tailors the temperature and motion of the drum to
different fabrics and adjusts programmes accordingly. Lower heat and
controlled movement mean that everything from delicates to outdoor wear can
be carefully and washed in one go. Both washing and drying cycles are certified
by Woolmark Blue to safely clean even hand-wash only woollens in one

Fler produktfördelar :
Highest precision even for the smallest loads•

Wash &Dry in one go your daily load of 3kg in just 3 hours.•

A special Steam programme to reduce creases from dry clothes or to refresh
and remove odours.

•

Produktegenskaper :

Fördröjd start•
Ylleprogram som gör att yllemärkta
produkter kan tvättas

•

Sköljning med skumavkänning•
Balanskontroll•
 4 ställbara fötter•
Översvämningsskydd•
Program: Bomull, Ekonomi, Syntet,
Handtvätt, Ylle Plus, New Outdoor, non
stop 3h/3kg, Steam
Refresh/Anticrease, Sköljning,
Centrifugering/Tömning

•

Teknisk data :

Kapacitet tvätt/tork, kg : 10/6•
Energieffektivitetsklass, A-G : A•
Max centrifugering, v/m : 1600•
Årlig energikonsumtion, kWh : 180•
Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 814•
Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 15000•
Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 15400•
Ljudnivå tvätt, IEC7043 dB(A) : 51•
Ljudnivå centruifugering, EN6070424 dB(A) : 77•
Buller torkning EN607043, dB(A) : 66•
Vattenförbrukning tvätt, l : 77•
Energiförbrukning tvätt, kWh : 0.9•
Energiförbrukning tvätt&tork, kWh : 4.07•
HöjdxBreddxDjup, mm : 870x600x630•
Max djup, mm : 660•
Tvätteffekt, A-G : A•
Tvätteknik : Eco-ventil•
Motorsystem : Inverter•
Sensorer : Vattenflottör i botten, Prosense, Flödessensor•
Display : Stor LED•
Övriga indikatorer : Tvätta, Torka, Start/Paus•
Restfuktighet, % : 44•
Vattenanslutning : Kallt•
Översvämningsskydd : Pressostat•
Säkring, A : 10•
Sladdlängd, (ca) m : 1.8•
Spänning, V : 230•
Total effekt, W : 2200•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 98.5•
Produktnummer (PNC) : 914 600 911•
EAN-kod : 7332543579129•

Produktbeskrivning :

Torka allt du tvättar på
en gång. Den
banbrytande ÖKOKombi
med SensiDry®
Technology skräddarsyr
maskinen till olika tyger,
vare sig det är fintvätt,
ull eller utomhuskläder.
Dess värmepumpsteknik
styr temperaturer och
trumrörelser för att
säkerställa att allt är
jämnt tvättat och torkat.
Varje gång.


