7000-Serien Autodose Frontmatad tvättmaskin 9 kg 1400 varv
QW47B914AD

Exakt dosering. Bättre klädvård.
AutoDose tar hjälp av smarta sensorer för att räkna ut precis rätt mängd tvättoch sköljmedel. Vilket skyddar dina kläder från slitage på grund av
överdosering.

Produktfördelar
Färre veck. Snabb uppfräschning.
Med en tvättmaskin från Husqvarna kan du snabbt och enkelt fräscha upp
skrynkliga kläder. Det korta, skonsamma ångprogrammet tar effektivt bort lukt
och slätar ut veck från torra kläder. Du kan även avsluta tvättprogrammet med
lite ånga så blir det mindre att stryka.

Spara tid, vatten och energi med AutoAdjust
Med AutoAdjust-funktionen sparar du vatten och energi, särskilt när du tvättar
få plagg. Sensorer i tvättrumman justerar automatiskt längden på programmet
och hur mycket vatten som används. Bra för både plånboken och miljön.

Styr tvättiden med FlexiTime
"
Med FlexiTime-knappen kan du snabba på tvättprogrammet så att tiden passar
dig. Tryck en gång för att aktivera och en gång till för att snabba på
programmet. Du kan använda funktionen fyra gånger per tvätt – och spara tid
med varje knapptryck."

Mer än 99,99 % av bakterier och virus försvinner*
För vit bomullstvätt. Genom att hålla temperaturen konstant över 60 grader tar
det här högeffektiva tvättprogrammet bort mer än 99,99 % av alla bakterier och
virus. Programmet är även effektivt mot pollen och allergener vilket gör det
lämpligt för känslig hud.

• EcoInverter: Den lägsta energiförbrukningen med den högsta prestandan
och kvalitén
• Ångprogram
• XL ProTex-skontrumma
• Sköljning med skumavkänning
• Antal avdelningar i tvättmedelsfacket: 4
• Extra sköljning
• Barnlås
• Översvämningsskydd med Aqua Control-sensor
• Specialdesignat program för siden
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Wool\Silk, Steam,
20min 3Kg, Outdoor, Duvet, Anti-Allergy Vapour

7000-Serien Autodose Frontmatad tvättmaskin 9 kg 1400 varv
QW47B914AD
Tekniska specifikationer
Familj
Energiklass
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60
Autodose
Motortyp
Trumvolym, liter
Luckans öppning i diameter, cm
HöjdxBreddxDjup, mm
Max djup, mm
Djup öppen dörr/lucka, mm
Hjul
Tilloppsslang, cm
Längd tömningsslang, cm
Centrifugeringshastighet (v/min)
Effektivitetsklass centrifugering
Energiförbrukning/cykel, kWh
Energiförbrukning (100 cykler)
Ljudnivå (dB)
Ljudklass
Tvätteffektivitetsindex
Längd Eco-program 40-60 (t:m)
Vattenförbrukning per tvättcykel, l
Återstående mängd fukt, %
Sladdlängd, (ca) m
Total effekt, W

7000-Serien
A
9
Ja
ÖkoInverter
69
49
847x597x631
660
1101
4 ställbara fötter
150
145
1400
B
0.493
49
75
B
1.031
3:40
46
53.4
1.8
2200

Spänning, V
Nettovikt, kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

230
76.5
914 550 552
7332543811786

