EW7W6661S7 Frontmatad tvätt/tork
Dina kläder tvättas och torkas i ett enda program
Vår PerfectCare 700 kombinerade tvätt och torktumlare tvättar dina kläder i ett
enda program från torrt till torrt. DualCare-systemet detekterar typ av material
och väger plaggen, justerar sedan temperaturen och trumrörelsen för att ge
varje plagg största möjliga omsorg. Och ser till att dina kläder varar längre.

DualCare System - Den idealiska inställningen för dina kläder
Vårt DualCare-system har anpassade program för olika material både i tvättoch torkcykel. Så att kläder kan behandlas vid precis rätt temperaturer med
optimerade trumrörelser. Tvätta och torka i en enda process. Så att varje plagg
behåller formen och kvaliteten.

Tygerna fräschas upp med SteamCare
Vårt SteamCare-program återställer kläderna med
ånga, minskar skrynklor och minimerar behovet av att
stryka dem. Kläderna återfår formen och bevarar
strukturen längre. Dessutom kombinerar vårt
FreshScent-system doft med mild ånga för att fräscha

Fler produktfördelar :
• Vårt SensiCare System justerar tiden för varje program beroende på storleken
på tvätten.
• Non-Stop 60-Minute-programmet tvättar och torkar en mindre mängd tvätt på
bara 1 timme ‒ ett extremt snabbt och effektivt program.
• Välj ett enda program för att tvätta och torka kläderna i en enda process

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Fördröjd start
•Ylleprogram som gör att yllemärkta
produkter kan tvättas
•Sköljning med skumavkänning
•Balanskontroll
• 4 ställbara fötter
•Översvämningsskydd
•Program: Bomull, Ekonomi, Syntet,
Handtvätt, Ylle, FreshScent Steam,
Centrifugering/Tömning, Sköljning,
Machine Clean, Anti-allergi, SportWear,
Sportkläder, Denim, One GO 1h 1kg

• Kapacitet tvätt/tork, kg : 10/6
•Energieffektivitetsklass, A-G : A
•Max centrifugering, v/m : 1600
•Årlig energikonsumtion, kWh : 184
•Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 1340
•Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 12200
•Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers : 23000
•Ljudnivå tvätt, IEC7043 dB(A) : 51
•Ljudnivå centruifugering, EN6070424 dB(A) : 77
•Buller torkning EN607043, dB(A) : 60
•Vattenförbrukning tvätt, l : 115
•Energiförbrukning tvätt, kWh : 0.92
•Energiförbrukning tvätt&tork, kWh : 6.7
•HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x631
•Max djup, mm : 660
•Tvätteffekt, A-G : A
•Tvätteknik : Eco-ventil
•Motorsystem : Inverter
•Sensorer : Flödessensor, SensiCare
•Display : Medium LED
•Övriga indikatorer : Tvättläge, Förtvätt, Fläckar, Time Manager
•Restfuktighet, % : 44
•Vattenanslutning : Kallt
•Översvämningsskydd : Pressostat
•Säkring, A : 10
•Sladdlängd, (ca) m : 1.8
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 2200
•Färg : Vit
•Nettovikt, kg : 68.5
•Produktnummer (PNC) : 914 600 700
•EAN-kod : 7332543606726

Produktbeskrivning :
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