
FWDG86148W EU

• 6TH Sense sensorteknik
• FreshCare+, håller tvätten mjuk och fräsch efter programslut
• Colour15° program, hjälper till att bevara färgen på kläderna
• SoftMove system, anpassade trumrörelser 

• Snabbprogram som tvättar och torkar på 45 minuter
• Skonsamt ylleprogram
• Program för fintvätt
• Funktion för startfördröjning 

• SenseInverter motor (borstlös)
• Trumvolym: 58 liter
• Ljudnivå tvätt 56 dB(A) / tork 61 dB(A) / centrifugering 82 dB(A)
• Tvättkapacitet; upp till 8 kg
• Torkkapacitet, upp till 6 kg
• Max centrifugering: 1400 rpm
• Energiklass A
• Produktmått (HxBxD): 850x595x540 mm

FRESHCARE+ FÖRLÄNGER KÄNSLAN OCH 
DOFTEN AV NYTVÄTTAT
Med Whirlpools FreshCare+ blir det möjligt 
att njuta av mjuka nytvättade plagg - som 
doftar fräscht - i upp till 6 timmar efter 
tvättprogrammets slut.
När maskinen tvättat klart tumlas tvätten 
varsamt i regelbundna intervall, i kombination 
med ånga som sprutas in i trumman. Detta gör 
att de fuktiga textilierna både luftas och mjukas 
upp, och det förhindrar dålig lukt och skrynklor.

SMART SENSORTEKNIK SKRÄDDARSYR 
PROGRAMMET
Whirlpools 6TH SENSE sensorteknik mäter 
kontinuerligt av diskens smutsnivå och 
anpassar automatiskt diskcykeln efter behov. 
Resultatet är perfekt rent diskresultat, med 
minsta möjliga förbrukning av tid, vatten 
och energi. Allt du behöver göra är att starta 
programmet
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KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE, FRESHCARE+

COLOUR15° - BEVARAR KLÄDERNAS FÄRGER 
LÄNGRE
Det idealiska programmet för att bibehålla färgen och 
formen på dina mer ömtåliga kläder. Med Colour 15° 
uppnås samma
tvättresultat som vid användning av ett 40°C program 
men med extra varsam hantering av plaggen och 
dess färger. Detta är möjligt tack vare maskinens 
SoftMove system som anpassar trumrörelserna och 
fördelar tvätten jämnt i trumman så att tvättmedlets 
effektivitet maximeras även vid låga temperaturer.

WASH AND DRY 45’ - SNABBT TVÄTT OCH 
TORKPROGRAM
Perfekt alternativ för att snabbt tvätta och torka lätt 
smutsade plagg i bomull och syntet. Programmet är 
designat för upp till 1 kg tvätt och tar bara 45 minuter.


