EW6T6237D4 Toppmatad tvättmaskin
Dina kläder tvättas med omsorg
Den toppmatade 600-tvättmaskinen med SensiCaresystem justerar programmets längd efter tvättmängd.
Den använder rätt mängd vatten, tid och energi för att
sköta kläderna, oavsett tvättens storlek. Kläderna
bevaras dubbelt så länge.
SensiCare System ‒ skräddarsydd tvätt och
torkning på kortare tid
Vårt SensiCare-system väger varje tvätt och justerar
automatiskt programmet så att dina kläder blir rena på
den tid som krävs. Det förhindrar att kläderna tvättas
för länge och gör att de håller längre.

Med SoftPlus hålls kläderna fräscha längre
Tvätten känns mjuk och luktar fräscht längre med SoftPlus-programmet. Det
sköljer och fördelar sköljmedlet jämnt över tvätten före sista sköljningen, så att
alla dina kläder får rätt behandling.

Fler produktfördelar :
• Eco TimeManager-alternativet skräddarsyr programmen för energieffektivitet.
• Vårt anti-allergi-program tvättar och ångar och ger utmärkta resultat.
• Vår mjuköppnande lucka gör det enkelt att stoppa i och ta ur kläder.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Toppmatad tvättmaskin
•Program särskilt anpassat för
sidenkläder
•Fördröjd start
•Stannar automatiskt med
trumöppningen uppåt
•Balanskontroll
•Fuzzy logic anpassar programmen till
mängden tvätt
• 2 ställbara fötter + 2 hjul
•Extra hjul för enkel förflyttning
•Översvämningsskydd
•Tvättprogram: Bomull, Ekonomi,
Syntet, Handtvätt, Snabb, Sköljning,
Centrifugering/Tömning, Antiallergy
Vapour, Täcken, Siden, Ylle Plus,
Sport, Sportkläder, Denim
•Funktion tryckknappar: Temperatur,
Centrifugvarvtal, Förtvätt, Fläckar,
Extra sköljning, Soft Plus, Steam Plus,
Senare start, Time Manager,
Start/Paus
•Övriga indikatorer: Förtvätt, Fläckar,
Extra sköljning, Soft Plus, Steam Plus,
Start/Paus
•Tillbehör: Barnlås, Ring nut inlet,
Tätning H20, Soft Plus

• Mått och installation : __________________
•Produktmått H x B x D, mm : 890x400x600
•Max djup, mm : 600
•Bredd, mm : 400
•Säkring, A : 10
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 2200
•Sladdlängd, (ca) m : 2,40
•Vattenanslutning : Kallt
•Energi : ________________
•Energiklass : A+++
•Årlig energiförbrukning, kWh : 174,0
•Årlig vattenförbrukning, liter : 9990
•Deklarerat program : Standard bomull 60 halv och full maskin,
Standard bomull 40 halv maskin.
•Prestanda : __________________
•Tvättkapacitet, kg : 7
•Tvätteffekt, A-G : A
•Centrifugeringshastighet (v/min) : 1300
•Centrifugeringseffekt : B
•Ljudnivå Tvätt dB(A) : 56
•Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 78
•Restfuktighet efter centrifugering % : 53
•Tvätteknik : Eco-ventil
•Sensorer : Vattenflottör i botten
•Motorsystem : Standard
•Övrigt : _________________
•Display : Stor LCD
•Invändig belysning : Nej
•Översvämningsskydd : Pressostat
•Nettovikt, kg : 59,00
•Produktnummer (PNC) : 913 128 314
•EAN-kod : 7332543682928
•Färg : Vit

Produktbeskrivning :

