L7WDB861G Frontmatad tvätt/tork
MÖT FRILUFTSKLÄDERNAS BÄSTE VÄN!
Ny Kombi-tvätt- och torkmaskin med DualSenseteknologi som anpassar temperatur, trumrörelse och
program efter plaggens material och mängden tvätt.
Allt från vävda ytterplagg till mjuka tröjor tvättas och
torkas skonsamt.

Dualsense för skonsam behandling
Dualsense-teknik erbjuder olika program för olika
typer av material. Lägre värme och kontrollerade
rörelser gör att alla ömtåliga material kan tvättas och
torkas i ett och samma program. Både tvätt- och
torkprogrammen har certifierats av Woolmark Blue.

Justerbara program för extra bekvämlighet
ProSense Technology® justerar automatiskt tvätt- och
torktiderna efter storleken på tvätten. Detta möjliggör
bekväma och ekonomiska program - du sparar tid,
energi och vatten - oavsett storlek på tvätten.

Fler produktfördelar :
• Tvätta och torka i samma program – 1 kg klart på 60 min!
• Wash &Dry-läget är smidigt eftersom du kan tvätta och torka i samma
program.
• Ett speciellt ångprogram slätar ut skrynklor på torra kläder eller fräschar upp
och tar bort lukt.
Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Fristående tvätt/tork
•Fördröjd start
•Ylleprogram som gör att yllemärkta
produkter kan tvättas
•Sköljning med skumavkänning
•Balanskontroll
• 4 ställbara fötter
•Översvämningsskydd
•Program: Bomull, Ekonomi, Syntet,
Handtvätt, Ylle Plus, Outdoor, NonStop
60min, Ånga uppfräschning, Sköljning,
Centrifugering/Tömning

• Kapacitet tvätt/tork, kg : 8 / 4
•Max centrifugering, v/m : 1600
•Energieffektivitetsklass, A-G : A
•Energiförbrukning tvätt, kWh : 0.9
•Energiförbrukning tvätt&tork, kWh : 5.35
•Årlig energikonsumtion, kWh : 180
•Årlig energiförbruk 4 pers. (tvätt o. tork), kWh : 1070
•Vattenförbrukning tvätt, l : 97
•Årlig vattenförbruk. 4 pers. (tvätt, centr.), ltr. : 10800
•Årlig vattenförbruk. 4 pers. (tvätt, centr., tork), ltr. : 19400
•Ljudnivå tvätt, IEC7043 dB(A) : 51
•Ljudnivå centruifugering, EN6070424 dB(A) : 77
•Buller torkning EN607043, dB(A) : 60
•Produktmått H x B x D, mm : 848x597x547
•Max djup, mm : 576
•Tvätteffekt, A-G : A
•Tvätteknik : Eco-ventil
•Motorsystem : Inverter
•Sensorer : Vattenflottör i botten, Prosense
•Display : Liten LED
•Indikatorer, övriga : Torka, Tvätta, Start/Paus
•Restfuktighet, % : 44
•Vattenanslutning : Kallt
•Översvämningsskydd : Pressostat
•Säkring, A : 10
•Sladdlängd, (ca) m : 1.8
•Spänning, V : 230
•Total effekt, W : 2200
•Nettovikt, kg : 69.5
•EAN-kod : 7332543532612
•Färg : Vit
•ProductTitle : AEG 7000-Serien Tvätt-tork 8/4 kg 1600 varv
•Tilloppsslang, cm : 150
•Längd tömningsslang, cm : 140

Produktbeskrivning :

