
 

 

 

 

 

Kære kommende beboer hos AAB, afd. 117.  

15. januar 2021 

Vi har, i samarbejde med AAB, udarbejdet et tilbud om en komplet, færdig og nem løsning på 
hvidevarer til jeres kommende bolig.   

I kan frit vælge at købe alle og mærker, typer og modeller af hvidevarer i vores sortiment på 
www.whiteaway.com. Vi garanterer at i som minimum handler til den absolut laveste 

internetpris, og vi kan måske også lave det endnu bedre til jer       

Vi har sammensat en pakke fra Siemens og en pakke fra Electrolux til jer, som eksempel, men 
da lejlighederne og jeres behov er forskellige, er der mulighed for at købe præcis de hvidevarer 
i ønsker.  

• Siemens pakke uden vask og tør: 13.541 kr. incl. Levering til kantsten og moms 
• Siemens pakke med vask og tør: 20.971 kr. incl. Levering til kantsten og moms 
• Electrolux pakke uden vask og tør: 12.299 kr. incl. Levering til kantsten og moms 
• Electrolux pakke med vask og tør: 18.459 kr. incl. Levering til kantsten og moms 

Modeller og specifikationer på de næste sider, disse produkter passer til jeres køkkeninventar. 

Enkelte lejligheder er ungdomsboliger og der har vi også en pakke klar, når I kontakter os. 

Hvordan kan jeg bestille: 

For at sikre levering til tiden, så kontakt snarest en af vores 2 specialister på sagen, Dennis 
dej@whiteaway.com eller Peter pbp@whiteaway.com, gerne via mail, med hvilket tidsrum og 
telefonnummer, hvor de bedste kan fange jer.   

I kan også ringe på vores telefon: 70 70 29 29 fra kl. 8.00-16.00 på hverdage og oplyse at I ringer 
vedr. ” Ørestad AAB”.  Peter og Dennis er begge klar til at rådgive jer, så I får den rigtige løsning.  
 
I kan selvfølgelig tilkøbe montering, indbæring og andre serviceydelser til disse pakker. 

Ved montering af opvaskemaskine, skal køkkenskab først afmonteres. Skabet skal opbevares af 
lejer indtil senere afmontering ved f.eks. fraflytning.  

  

Vi glæder os til at hører fra jer. 

Med venlig hilsen 

Whiteaway 

http://www.whiteaway.com/
mailto:dej@whiteaway.com
mailto:pbp@whiteaway.com
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Experience the elite studioLine range from Siemens.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/dk

The future moving in.



iQ300

iQ300
Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, hvid
KG36VVWEA

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi,
som mindsker behovet for afrimning.
Skuffe med fugtighedsredulering
i køleafdeling somgiver optilmal
opbevaring af frugt og grønt, så de
holder i længere tid.

• Frugt og grønt holdes frisk i længere tid
i hyperFresh skuffen, via regulering af
luftfugtigheden.

• lowFrost teknologi giver mindre
isdannelse og hurtigere afrimning.

• LED-belysningen lyser jævnt og kraftigt,
og giver det fulde overblik i skabet.

• bigBox, ekstra meget plads til effektiv
opbevaring af store frysevarer.

• bottleRack giver sikker opbevaring af alle
flasker.

Tekniske data

• Installation : Fritstående
• Mulighed for dekoplade : Ikke muligt
• Bredde på produktet : 600
• Dybde på produkt : 650
• Nettovægt (kg) : 68,579
• Tilslutningseffekt (W) : 90
• Strømstyrke (A) : 10
• Dørhængsling : højrehængt, vendbar
• Elementspænding (V) : 220-240
• Frekvens (Hz) : 50
• Godkendelse af certifikater : CE, VDE
• Længde på elledning (cm) : 240
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h) :

23
• Antal kompressorer : 1
• Antal uafhængige kølesystemer : 1
• Indvendig ventilator køleafsnit : Nej
• Vendbar dør : Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit : 2
• Hylder til flasker : Ja
• EAN-kode : 4242003869482

iQ300

iQ300
Indbygningsovn, 60 x 60 cm
HB273ABS0S

Fremskynd madlavning med hurtig
opvarmning. Oven activeClean® -
pyrolytisk selvrens der forvandler snavs
til aske, som derefter nemt kan tørres af
med en klud.

• Med den effektive lynopvarmning, opnår
du den ønskede temperatur hurtigt.

• activeClean®: pyrolytisk selvrens
forvandler snavs til aske, som derefter
nemt kan tørres af med en klud.

• cookControl10 - ti automatiske
programmer som garanterer et godt
resultat.

• Med 3D varmluft Plus kan du lave mad på
tre niveauer samtidigt.

Tekniske data

• Farve / Materiale : rustfrit stål
• Installation : Indbygning
• Integreret rengøringssystem : Pyrolytisk
• Nichemål ved indbygning, mm (H x B x

D) : 585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt (mm) : 660 x

670 x 655
• Kontrolpanelmateriale : Glas
• Dørmateriale : Glas
• Nettovægt (kg) : 39,013
• Anvendelig volumen (af hulrum) : 71
• Tilberedningsmetode : Hotair gentle,

Over-/undervarme, Stor grill, Varmluft,
Varmluft/impulsgrill

• Ovnrumsmateriale : Other
• Temperaturkontrol : elektronisk
• Antal indvendige lamper : 1
• Godkendelse af certifikater : CE, VDE
• Længde på elledning (cm) : 120
• EAN-kode : 4242003848197

iQ100

iQ100
Induktionskogeplade, 60 cm, sort
EH651FEB1E

Induktionskogeplade med innovative
funktioner, hvilket gør madlavningen
yderst fleksibel i alle situationer.

• Med touchSlider betjeningen er det muligt
at ændre effektniveauet ved at trykke
direkte på touchSlideren eller ved at køre
én finger henover.

• Hurtigere tilberedning med op til 50
% mere effekt ved hjælp af Booster-
funktionen.

• Timer med stopfunktion giver sikker
slukning af kogezonen, efter den
indstillede tid er udløbet.

• Med børnesikringen er det muligt
at forhindre børn i at tænde for
kogezonerne.

• For mere energieffektiv madlavning -
Energiforbruget vises i display.

Tekniske data

• Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
• Installation : Indbygning
• Energiinput : El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid : 4
• Nichemål ved indbygning, mm (H x B x

D) : 51 x 560-560 x 490-500
• Bredde på produktet : 592
• Produktmål, mm : 51 x 592 x 522
• Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x

753 x 603
• Nettovægt (kg) : 12,051
• Bruttovægt (kg) : 13,3
• Restvarmeindikator : Separat
• Placering af kontrolpanel : Front
• Grundlæggende overflademateriale :

Glaskeramik
• Farve, overflade : sort
• Godkendelse af certifikater : AENOR, CE
• Længde på elledning (cm) : 110
• EAN-kode : 4242003716212

iQ300

iQ300
Opvaskemaskine til underbygning, 60
cm, hvid
SN43HW39VS

Opvaskemaskine med brugerdefineret
knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-
Fi og betjenes via smartphone eller
stemmekontrol.

• varioSpeed plus on demand – for en op til
tre gange hurtigere opvask, kan aktiveres
når som helst, hvor som helst med Home
Connect-appen.

• varioFlex kurv med nedfældelige
tallerkenstøtter og fleksible hylder giver
ekstra plads.

• varioDrawer-topkurv – et ekstra
fyldningsniveau til bestik,
køkkenredskaber og mindre køkkenting.

• Med rackMatic kan overkurven
højdejusteres i tre niveauer.

• Home Connect: få adgang til og kontrol
over din opvaskemaskine uanset hvor
du er via Home Connect appen på din
smartphone eller tablet.

Tekniske data

• Vandforbrug (l) : 9,5
• Installation : Indbygning
• Højde på aftagelig topplade (mm) : 0
• Produktmål (mm) : 815 x 598 x 573
• Nichemål ved indbygning, mm (H x B x

D) : 815-875 x 600 x 550
• Dybde med åben dør 90 grader (mm) :

1150
• Regulerbare ben : Ja - Kun de forreste
• Maksimal regulering af stilleben (mm) : 60
• Regulerbar sokkel : Horisontal og vertikal
• Nettovægt (kg) : 36,404
• Bruttovægt (kg) : 38,7
• Tilslutningseffekt (W) : 2400
• Strømstyrke (A) : 10
• Elementspænding (V) : 220-240
• Frekvens (Hz) : 50; 60
• Længde på elledning (cm) : 175
• Stiktype : Schukostik med jord
• Tilgangsslange, længe (cm) : 165
• Afløbsslange (cm) : 190
• EAN-kode : 4242003885154
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iQ300

iQ300
Vaskemaskine, 7 kg, 1400 rpm
WM14N02LDN

7 kgvaskemaskine med kulbørstefri
iQdrive-motor og 10 års motorgaranti:
energivenlig og stille motorteknologi.

• Med speedPack kan du fremskynde
dine programmer eller vaske på kun 15
minutter.

• Viser alle relevante informationer tydeligt,
LED displayet er nemt at betjene med
touch-tasterne.

• iQdrive-motor med 10 års motorgaranti -
effektiv, robust og lydsvag.

Tekniske data

• Installation : Fritstående
• Højde på aftagelig topplade (mm) : 850
• Produktmål (mm) : 848 x 598 x 550
• Nettovægt (kg) : 70,248
• Tilslutningseffekt (W) : 2300
• Strømstyrke (A) : 10
• Elementspænding (V) : 220-240
• Frekvens (Hz) : 50
• Godkendelse af certifikater : CE, VDE
• Længde på elledning (cm) : 210
• Vaskeevne : A
• Dørhængsling : venstrehængt
• Hjul : Nej
• EAN-kode : 4242003876572

iQ300

iQ300
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
7 kg
WT43H07LDN

7 kgiSensoric varmepumpetumbler
med energieffektivitetsklasseA+. Tørrer
meget effektivt.

• Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at
tøjet krymper under tørringen.

• Outdoor-program til skånsom tørring af
sports- og fritidstøj.

• easyClean filter, gør det nemt at fjerne
fnug fra kondensorfilteret.

• 40-minutters lynprogram (super40).
• softDry-tromlesystem for ekstra skånsom

tørring af dit tøj.

Tekniske data

• Installation : Fritstående
• Aftagelig topplade : Nej
• Dørhængsling : højrehængt
• Længde på elledning (cm) : 145,0
• Højde på aftagelig topplade (mm) : 842
• Produktmål, mm : 842 x 598 x 599
• Nettovægt (kg) : 45,747
• Fluorholdige drivhusgasser : Nej
• Kølemiddel : R290
• Lufttæt enhed : Ja
• Mængde af fluorholdige gasser (kg) :

0,140
• Mængden udtrykt i CO2-ækvivalent (t) :

0,000
• EAN-kode : 4242003863718
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Opvaskemaskine ESF5545LOW

Funktioner

•	 AutoSluk

•	 Symbol	baseret	betjeningspanel

•	 EnergySmart™	Sensorstyret	mængde-	og	
vandautomatik

•	 AirDry	lufttørring

•	 Udskudt	start	fra	1	-	24	timer

•	 Bestikkurv

•	 AutoFlex	program

•	 TimeSaver	funktion	som	reducerer	
programmets	varighed	med	op	til	50%

Tekniske data

ProClean/RealLife/MaxiFlex -

Farve Hvid

Lydeffektniveau,	dB(A) 44

 

Bemærkninger

Vaskemaskine EW6F5247G1

Funktioner

•	 7	kg	maks	vaskekapacitet

•	 Lille	LED	display	med	visning	af	resttiden	

•	 A+++	energieffektivitetsklasse

•	 Mulighed	for	udskudt	start

•	 Elektronisk	balancekontrol

•	 Overdoseringskontrol

•	 Fuzzy-Logic	mængdeautomatik	

•	 Børnesikring

•	 Anti-overløbsbeskyttelse

Tekniske data

Produktserie PerfectCare	600	
SensiCare

Maks.	fyldmængde,	kg. 7

 

Bemærkninger

Tørretumbler	EW7H528G4

Funktioner

•	 Kondenstørretumbler	med	
varmepumpeteknologi

•	 Lille	LED	display	med	visning	af	resttiden	

•	 Udskudt	start-funktion

•	 Sensorstyret

•	 Mulighed	for	tidsstyring

•	 Reverserende	tromlegang

•	 Specialprogrammer:	Blandet	bomuld/synteti
sk|Genopfrisk|Silke|Sportstøj|Syntetisk|Uld|S

Tekniske data

Produktserie PerfectCare	700	
GentleCare

Fyldmængde	tørring,	max	kg 8

 

Bemærkninger

Køle-/fryseskab	LNT3LE34W2

Funktioner

•	 Selvafrimende	køleskab

•	 Flaskehylde

•	 2	fryseskuffer	+	1	halvdyb	skuffe

•	 LowFrost	fryser

•	 Glashylder	i	fryseren

•	 Køleskabslys:	Indvendig	LED	lys

Tekniske data

Installation Fritstående

Farve Hvid

 

Bemærkninger

Indbygningsovn	COP605X

Funktioner

•	 Multifunktionsovn	med	ægte	varmluft

•	 Elektronisk	ur	med	optælling,	minutur	og	
start-stop	automatik

•	 Pop-ud	knapper

•	 2	pyrolyse	programmer

•	 Påmindelse	om	rengøring

•	 Blæserautomatik

•	 Lysautomatik

•	 Elektronisk	temperaturstyring

Tekniske data

Produktserie SenseCook

Ovnrum,	rengøring Pyrolyse

Emalje,	sider/bagvæg Clean	emalje

 

Bemærkninger

Kogeplade	HOI620S

Funktioner

•	 Induktionskogesektion

•	 Touch	betjening

•	 Boosterfunktion

•	 Automatisk	sikkerhedssluk

•	 Børnesikring

•	 Funktionslås

•	 Nem	installation	med	kliksystem

•	 Restvarmeindikator:	Ja

•	 Venstre	frontzone:	2300/2800W/210mm

Tekniske data

Serie/Tema 300	SERIES

Farve Sort

Rammetype	 Uden	ramme

 

Bemærkninger


