HOTPOINT AQ113D 69 EU/A
Art.nr. FSCR90412
Grootste wascapaciteit!
In de trommel van Hotpoint AQ11D69 kan je maar liefst 11 kilogram wasgoed kwijt! In een enkele wasbeurt reinig je
dus met het grootste gemak massa’s kledingstukken. Deze extra grote trommel werd door Hotpoint intelligent
geïntegreerd binnen de gewone afmetingen van een standaardmodel wasmachine. Deze grootse trommelcapaciteit
brengt vele voordelen met zich mee: minder vaak moeten wassen en zowel tijd als energie besparen. Omvangrijke
stukken wasgoed zoals dekbedden en gordijnen zijn een fluitje van een cent. En je hoeft per se 11 kilogram te laden.
8 kilogram bij een andere wasmachine is propvol en belast de aandrijving. 8 kilogram bij Hotpoint AQ11D69 is
kinderspel en heeft bovendien het voordeel dat kledingstukken meer ruimte krijgen waardoor weefsels zachter
behandeld worden, alsook minder kreuken in de schone was.
Zuinigste energieklasse!
A+++ … de energieklasse van Hotpoint AQ11D69 is er eentje om “u” tegen te zeggen. Deze voorlader bereikt deze
uitmuntende prestaties door efficiëntie intelligent te combineren met verbruik. Zo wordt het waterverbruik automatisch
aangepast aan zowel de programma’s als aan het gewicht van de lading. En wordt het verbruik van het wasmiddel
gecontroleerd door een intelligent doseersysteem.
Hoogste Woolmark-certificering!
Hotpoint AQ11D69 is Woolmark Platinum Care gecertificeerd. Dit is de hoogste certificering voor een wasmachine,
en het is enkel voorbehouden aan machines die kleding met “alleen handwas”-label daadwerkelijk delicaat wassen.
Deze voorlader bereikt dit uitstekende resultaat dankzij een uniek en gepatenteerd wassysteem dat wrijving tussen
kleding vermijdt waardoor de zachtheid van kleding gevrijwaard kan worden.
Stilste motor!
Deze Hotpoint wasmachine wordt aangedreven door een driefasenmotor zonder koolborstel. De AQ11D69 voorlader
kan tot 1600 toeren per minuut centrifugeren. En het is dankzij de speciale ophanging van de motor dat de machine
zelfs de krachtigste trilling absorbeert. Het resultaat? Eén van de stilste toestellen die je vindt op de markt!
Technische eigenschappen
Maximum toerental centrifuge:
1600 rpm
Capaciteit katoen (wassen):
11 kg
Producttype:
Wasmachine voorlader
Belading:
Voorlader
Geluidsemissie (wassen):
51 dB
Geluidsemissie (zwieren):
80 dB
Artikelnummer:
1161336
Programma's
Aantal programma's:
4
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Programma's:
Synthet. Resistente stof / Witte was / Bonte was / Shirts
Uitvoering
Antikreukfunctie:
nee
Automatische dosering:
nee
Ecocheques:
Ja, alleen in de winkel
Weergave / besturing
Display resttijd:
ja
Instelbare starttijd:
ja
Algemene eigenschappen
Afmetingen (B/H/D):
595 mm x 850 mm x 645 mm
Kleur:
Wit
Hoogte:
850 mm
Breedte:
595 mm
Diepte:
645 mm
Verpakkingsinhoud:
Wasmachine voorlader / Handleiding
Garantie:
2 jaar
Manufacturer Part Number (MPN):
AQ113D 69 EU/A
Energieverbruik data
Producent:
HOTPOINT
Energie-efficiëntieklasse:
A+++
Jaarlijks energieverbruik:
258 kWh
Jaarlijks energieverbruik in kWh
Jaarlijks waterverbruik:
13609 l
Jaarlijks waterverbruik in liter
Centrifuge-efficiëntieklasse:
A
Geluidsemissie (wassen + centrifugeren):
51 dB / 80 dB
Volume in dB bij wasprogramma katoen 60°C
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Inbouwapparaat:
nee
Inbouwapparaat
EU Energy Efficiency Scale:
A+++

€ 499,00

ONZE PRIJS:

Bezoek website:

(incl. B.T.W.)

http://www.electrodiscount.be/shop/Hotpoint_AQ113D_69_EU-%7C-A_27097.html

HEEFT U NOG VRAGEN?
Electro Discount
Pauwengraaf 35
3630 / Maasmechelen
Klik hier voor een routebeschrijving
Telefoon: 089 / 38.34.58
E-mail: order@electrodiscount.be
Bekijk product: http://www.electrodiscount.be/shop/Hotpoint_AQ113D_69_EU-%7C-A_27097.html
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