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Elvita tvättmaskin CTM3714V har en kapacitet för 7 kg tvätt 
och centrifugering på 1400 varv/minut. Den är utrustad 
med en kontrollpanel och LED-display där du bland annat 
kan se hur lång tid som återstår av tvättprogrammet.

Flera olika program
Tvättmaskinen har 23 program för olika typer av behov 
och material. Om du har ont om tid kan du välja snabb-
programmet som är klart på 15 minuter. Utöver det har 
du bland annat program för bomullstvätt, fintvätt, mixade 
material och ett eco-program.

Barnlås 
Det går att aktivera barnlås för att undvika att barnen sät-
ter igång maskinen av misstag. Detta gör att du kan känna 
dig säker med att ha barnen i tvättstugan utan uppsikt.

Fördröjd start
Du kan timea tvätten så den är klar när det passar dig. 
Med funktionen fördröjning skjuts tvättprogrammets start 
upp till angiven tid. Du kan fördröja starten med upp till 24 
timmar.

Ljudsignal eller tyst
En del uppskattar tvättmaskiner som signalerar när de är 
klara med en ljudsignal medan andra föredrar tystnad 
istället. Med CTM3714V kan du själv avgöra om du vill få en 
ljudsignal eller inte. Genom att hålla in en av knapparna i 
tre sekunder stängs ljudet av, och genom att upprepa slår 
du på ljudsignalen igen. Detta kommer väl till användning 
om du har gäster hemma eller om barnen ligger och sover. 

Välj antal centrifugeringsvarv
Tvättmaskinen har fem olika val för antal centrifugerings-
varv. Välj mellan 600, 800, 1000, 1200 eller 1400 varv. Ju 
högre varvantal desto lägre kvarvarande andel fukt när 
tvätten är klar.
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Teknisk data om ELVITA CTM3714V 
Tvättmaskin

Bredd 595 mm

Djup 495 mm 

Höjd 850 mm

Sladdlängd 1,5 m

Antal program 23

Centrifugeringshastighet 1400

Ljudnivå under tvätt 62 dB(A)

Restfuktighet 53%

Tvättkapacitet 7 kg

Typ av tvättmaskin Frontmatad

Vikt 60 kg

Energiklass E

Luckhängning Vänster

Justerbara fötter JA

Fördröjd start JA

Tvättpelare-kompatibel JA

Barnlås JA

Snabbprogram JA

Översvämningsskydd  JA

Trumvolym 45,5 l

Ljudnivå under  
centrifugeringsfasen

80 dB(A)

Display JA

Färg Vit

Resttidsvisning JA

Omhängningsbar lucka Nej

Vattenförbrukning per cykel 45 l


