
Med Elvita får du plads til alt det, du sætter pris på. Du får nøje udvalgte
produkter med intelligente løsninger til en god pris, designet til at lette
hverdagen. Det er produkter til hele hjemmet, som giver plads til hele livet.

Børnesikring Forsinkelse Kvikvask

CTM4612V
Kompakt vaskemaskine

• Nominel kapacitet 6 kg
• Maksimal centrifugeringshastighed 1200 o/min.
• 16 valgbare programmer
• Kvikvask
• Børnelås

En topbetjent vaskemaskine, der er nem at placere
Denne topbetjente vaskemaskine er kompakt og nem at
placere. Det er nemt at ilægge vasketøj ovenfra. Denne
maskinen har 16 valgbare programmer, forvask, ekstra skyl og
mulighed for en 15 minutters kvikvask. Den har børnelås og
egner sig til alle husholdninger.

Intelligente og effektive vaskeprogrammer
Vaskemaskinen har mange programmer til at vaske tøj og
tekstiler, der er lavet af bomuld, syntetiske stoffer, uld og sarte
materialer. Den har også specialprogrammer til jeans og
sportstøj. Hvis du har travlt, kan du med ét af programmerne
klare vasketøjet på blot 15 minutter.

Du beslutter, hvornår den skal være færdig
Du kan bruge Forsinkelse til at bestemme, hvilket tidspunkt
vasken skal slutte. Programmet Kort 15 min. vasker let snavset
vasketøj på kun 15 minutter. Brug mindre tid på vasketøj og
mere tid på fornøjelser.

Et højere renhedsniveau
Programmet Babytøj bruger varme til at fjerne bakterier. Smart
og godt for din sundhed. Denne vaskemaskine giver dit et
højere renhedsniveau.
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Produktegenskaber
Farve Hvid

Installation Fritstående

Ilægning Topbetjent

Vaskekapacitet 6 kg

Maksimal centrifugeringshastighed 1200 o/min.

Display Nej

Automatisk vaskemiddelautomat Nej

Forsinket start Ja

Vægtsensor Nej

Skumningssensor Nej

Dampfunktion Nej

Stabilisator Nej

Overløbsbeskyttelse Ja

Børnelås Ja

Tekniske specifikationer
Nettovægt 56 kg

Volumen, tromle 47,9 l

Højde 875 mm

Bredde 400 mm

Dybde 610 mm

Dørhængsel Top

Længde af vandindløbsslange 1,5 m

Længde af vandudløbsslange 1,5 m

Strømforsyning 220-240 V,
50 Hz

Ledningslængde, stiktype 1,5 m, jordet

Nominel strøm 10 A

Mærkeeffekt 2100 W

Standardvandtryk 0,1 MPa ~
1 MPa

Nominelt støjniveau ved centrifugering 80 dB

Støjklasse for centrifugering C

Nominelt resterende fugtindhold efter ECO
40-60-program 62 %

Vægtet vandforbrug, vask 43 l/cyklus

Energiklasse D

Centrifugeringsklasse C

Model-id CTM4612V

Detaljer om produktets energieffektivitet findes på
https://eprel.ec.europa.eu/. Brug model-id'et til at finde
oplysningerne.
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