
EW6F5248G3 Frontmatad tvättmaskin

Dina kläder tvättas med omsorg

Vår utmärkta PerfectCare 600 tvättmaskin med
SensiCare System justerar längden på programmet
efter tvättmängden, och använder mindre energi och
vatten samt förhindrar att plaggen tvättas för länge.
Aktiverar de mest ekonomiska programmen för även

Anpassad tvättning på kortare tid

Vårt SensiCare System anpassas efter tvättmängden
för att förhindra att kläder tvättas för länge.
Säkerställer att plaggen bevaras längre.

Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare

Vår SoftPlus funktion förblandar och distribuerar sköljmedlet jämnt. Säkerställer
att varje fiber i varje plagg i tvätten blir mjukt och luktar fräscht längre.

Fler produktfördelar :
Ångan tar bort bakterier och allergener från dina plagg.•

Njut av effektivitet i varje tvätt med tvättprogram som anpassas efter ditt
schema - du sparar både tid och energi.

•

Med den fördröjda startfunktionen kan du ställa in när tvätten ska starta så att
det passar dig.

•

Produktegenskaper :

Specialdesignat program för siden•
Anpassar tvättprogrammen efter
mängden tvätt

•

Fördröjd start•
Sköljning med skumavkänning•
Barnlås•
 4 ställbara fötter•
Översvämningsskydd•
Tvättprogram: Bomull, Ekonomi,
Syntet, Handtvätt, Snabb, Sköljning,
Centrifugering/Tömning, Antiallergy
Vapour, Täcken, Siden, Ylle Plus,
Sport, Sportkläder, Denim

•

Övriga indikatorer: Temp. 5 nivåer,
Kallt, Centrifugering, Ingen
centrifugering, Sköljstopp,
Nattprogram, Förtvätt, Extra sköljning,
Soft Plus, Start/Paus

•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 850x600x575•
Max djup, mm : 600•
Sladdlängd, (ca) m : 1.8•
Spänning, V : 230•
Säkring, A : 10•
Total effekt, W : 2200•
Energieffektivitetsklass : A+++ -20%•
Årlig energiförbrukning, kWh : 156,0•
Årlig vattenförbrukning, liter : 9999•
Deklarerat program : Standard bomull 60 halv och full maskin,
Standard bomull 40 halv maskin.

•

Tvättkapacitet, kg : 8•
Motorsystem : Inverter•
Centrifugeringseffekt : B•
Centrifugeringshastighet (v/min) : 1400•
Ljudnivå Tvätt dB(A) : 50•
Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 74•
Restfuktighet efter centrifugering % : 52•
Tvätteknik : Eco-ventil•
Trumvolym, liter : 53•
Sensorer : Flödessensor•
Display : Medium LED•
Extra fördelar som ingår : Barnlås, Täcklock i botten, Spärr för
flytande tvättmedel

•

Invändig belysning : Nej•
Vattenanslutning : Kallt•
Översvämningsskydd : Pressostat•
Nettovikt, kg : 68.5•
EAN-kod : 7332543584925•
Produkttyp : PerfectCare 600 Frontmatad Tvättmaskin 8 kg 1400
rpm

•

Partnerkod : All Open•
Tilloppsslang, cm : 130•
Längd tömningsslang, cm : 145•

Produktbeskrivning :
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