
Með Elvita skapar þú pláss fyrir alla hlutina sem skipta þig máli. Þú færð
vandlega valda vöru með snjöllum lausnum fyrir gott verð, hannaða til að
gera lífið auðvelt. Vörur fyrir allt heimilið sem skapa pláss fyrir daglegt líf.

Barnalæsing Seinkun Hraðþvottur

CTM4612V
Lítil þvottavél

• Uppgefið magn 6 kg
• Hámarks vinduhraði 1200 sn./mín.
• 16 veljanleg kerfi
• Hraðþvottur
• Barnalæsing

Þvottavél sem hlaðið er í að ofan og auðvelt er að
koma fyrir
Þessi þvottavél sem hlaðið er í að ofan er lítil og auðvelt að
koma fyrir. Það er auðvelt að hlaða tauinu ofan frá. Þessi vél er
með 16 veljanleg kerfi, forþvott, auka skol og valkost fyrir 15 mín.
hraðþvott. Hún er með barnalæsingu og hentar fyrir öll heimili.

Snjöll og afkastamikil þvottakerfi
Þvottavélin er með mörg kerfi til að þvo föt og vefnaðarvöru úr
baðmull, gerviefnum, ull og viðkvæmu efni. Hún er einnig með
sérstök kerfi fyrir gallaefni og íþróttafatnað. Ef þú ert að flýta þér
er eitt kerfi sem þvær tauið þitt á aðeins 15 mínútum.

Þú ákveður hvenær hún á að vera tilbúin
Þú getur notað Seinkun til að ákveða hvenær tauið verður
þvegið. Stutt 15 mín-kerfið þvær lítið óhreint tau á aðeins 15
mínútum. Eyddu minni tíma í tauið og meiri tíma í að gera
eitthvað skemmtilegt.

Hreinleiki á hærra stigi
Barnaföt-kerfið notar hita til að eyða bakteríum. Snjallt og gott
fyrir heilsu þína. Þessi þvottavél veitir þér hærra stig hreinleika.
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Eiginleikar vöru
Litur Hvít

Uppsetning Frístandandi

Hleður Hlaðið í að
ofan

Þvottamagn 6 kg

Hámarks vinduhraði 1200 rpm

Skjár Nei

Sjálfvirkur þvottaefnisskammtari Nei

Tímasett byrjun Já

Þyngdarskynjari Nei

Froðuskynjari Nei

Gufuaðgerð Nei

Jafnvægisstillir Nei

Yfirflæðisvörn Já

Barnalæsing Já

Tæknilýsing
Nettó þyngd 56 kg

Magn, tromla 47,9 l

Hæð 875 mm

Breidd 400 mm

Dýpt 610 mm

Hurðarlöm Að ofan

Lengd vatnsinntaksslöngu 1,5 m

Lengd vatnsúttaksslöngu 1,5 m

Raftenging 220-240 V,
50 Hz

Lengd snúru, tegund tengils 1,5 m,
jarðtengd

Uppgefinn straumstyrkur 10 A

Málafl 2100 W

Venjulegur vatnsþrýstingur 0,1 MPa ~
1 MPa

Uppgefið hávaðastig vindingar 80 dB

Hávaðaflokkur vindingar C

Uppgefið magn rakaleifa eftir ECO 40-60 kerfi 62 %

Vegin vatnsnotkun, þvottur 43 l/lotu

Orkunýtniflokkur D

Þeytivinduafkastaflokkur C

Gerðarauðkenni CTM4612V

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til
https://eprel.ec.europa.eu/. Notaðu gerðarauðkennið til að
finna upplýsingar.
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