
Þvottavél 10 kg  

EWF1408WDL 

 

Sérlega afkastamikil, 10 kg þvottageta með 
flottri hönnun. Hún er meira skynvædd en aðrar 
vélar og það er hægt að þvo 1 eða 10 kg án 
vandamála. Orkunotkun sér sérlega lítil, og stór 
skjárinn gerir það að verkum að það er létt og 
leikandi að þvo þvott.  

Mikilvægar aðgerðir  EWF1408WDL 

Þvottavél sem sléttar úr krumpum 

  Gufukerfi sem sléttar úr krumpum og 
frískar það. Hægt er að nota þvottinn eftir 
stuttan tíma eða það er auðveldara að strauja 
hann. Þessar þvottavélar frá Electrolux nota 
gufukerfi til að slétta úr krumpum á viðkvæmum 
efnum. 

 

 

Stilltu þvottakerfi í samræmi við þinn tíma – 
og þínar kröfur varðandi orkunotkun. 

Vertu viss um að þvotturinn hæfi þinni 
tímaáætlun. Með “TimeManager®” er hægt að 
stilla kerfi og þvotturinn er tilbúinn þegar þú 
þarft á honum að halda.   

Þvottavél sem aðlagar sig að þínum þörfum 

Þetta er þvottavél sem sameina 
einfaldleika og aðlögun  - hún man þær 
stillingar sem þú notar mest, þannig að næst 
þegar þú þarft á þeim að halda er bara að ýta á 
hnapp.  

20% minni orkunotkun en í  
orkunýtingarflokki A+++ 

 Þessi þvottavél notar tækni 
atvinnuþvottavéla Electrolux til að slá út flokkun 
Evrópusambandsins varðandi orkusparnað. 
Hún notar 20% minni orku en þvottavélar í 
orkunýtingarflokki A+++.  

Besta meðhöndlun á viðkvæmum þvotti – 
ábyrgst með gullviðurkenningu Woolmark. 

 Gullvottun Woolmark tryggir að 
þvottavélin þín þvær þvottinn með mikilli varúð.  

Ráðleggingar um skömmtun þvottaefnis í 
hvert sinn sem þú hleður inn þvotti – 
þyngdarskynjari sér um þetta.  

Þessi þvottavél aðstoðar þig við að bæta 
nýtingu efna og orku. Skynvæddur 
þyngdarskynjari veitir ráðleggingar um hve 
mikið af þvottaefni á að nota í hvert sinn.  



Helstu atriði EWF 1408 WDL: 

 10kg hámark á þvotti  
 1400 snúningar á mínútu.  
 Kolalaus “Silence” motor gefur aukið afl 

og er sérlega hljóðlátur í notkun.  

 Gufukerfi 
 Sérlega stór „Direct Access“ textaskjár 

með snertihnöppum.  
 Möguleiki að seinka gangsetningu 

 Ljós í tromlu 
 Rafeindastýrð jafnvægisstilling. 
 Skynjari varðandi ofhleðslu 

 Skynjarastýrð magnstýring með „Fuzzy-
Logic“  

 Barnalæsing 
 Vatnsflæðivörn með “Aqua Control”-

skynjara 

Tæknilýsing EWF 1408 WDL 

Orkuflokkun/notkun 

 Orkuflokkun A+++ -20%  
 Vinduhæfni B  
 Orkunotkun á ári kWklst 189,0  
 Vatnsnotkun á ári, lítar 11999  
 Orkunotkun 60°C bómull, full vél, kWklst 

1.13  
 Þvottatími, 60°C bómullarkerfi, full vél, 

mín. 249  
 Vatnsnotkun bómull 60°C, full vél, lítrar 

69  

Afköst 

 Afgangsraki eftir þeytuvindu í % 52  
 Stærð tromlu, lítar 68  
 Hljóðstig í þvotti, dB(A) 51  
 Hljóðstig við þeytivindu, dB(A) 76  

Uppsetning 

 Utanmál, HxBrxD, mm 850 x 600 x 605  
 Dýptarstaða, hám, mm. 639  
 Hjól/stillifætur: 4 stillifætur (1 - 15 mm)  
 Lengd á straumsnúru, metrar 1.8  
 Vatnsslanga, lengd, cm 150  
 Frárennslisslanga, lengd, cm 145  
 Tenging við rafmagn, 230V, W 2200  
 Volt 230  
 Stærð öryggis, amp. 10  
 Rið, Hz 50  

 

 


