TimeCare 500 Frontmatad tvättmaskin 7 kg 1400 varv
EW2F3047R3

Snabbare tvättning utan kompromisser
TimeCare-tvättmaskinen har flera korta program, perfekt för dagliga tvättar,
små tvättmängder och dagar när du har mycket att göra. Och med Snabbfunktionen kan du automatiskt minska valfritt program med 50 %, för korta
tvättar och bra resultat utan kompromiss.

Snabbare tvättning utan kompromisser.
TimeCare-tvättmaskinen har flera korta program, perfekt för dagliga tvättar,
små tvättmängder och dagar när du har mycket att göra. Och med Snabbfunktionen kan du automatiskt minska valfritt program med 50 %, för korta
tvättar och bra resultat utan kompromiss.

Produktfördelar
AutoSense för automatiska tvättjusteringar
AutoSense-funktionen anpassar sig efter dina behov.
Funktionen justerar tvätttid, vatten- och
energiförbrukning beroende på tvättmängd. För
fullständig tvättvård utan att slösa på resurserna.

Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten
Soft-trumman är utformad att ta hand om dina kläder på bästa sätt. Mjuka
vattenstrålar lyfter och skyddar tvätten under tvättningen, medan det speciella
mönstret i trumman hindrar tygerna från att sträckas ut eller skadas under
centrifugering.

Tvätta när det passar dig med funktionen Fördröjd Start
Fördröj Start-funktionen ger dig kontroll över tvätten. Du kan skjuta upp
starttiden för ditt tvättprogram, så att kläder inte lämnas kvar i trumman i
timmar. Nu kan du tvätta när det passar dig.

Ändra inställningarna med intuitiva touch-kontroller
Ha intuitiv kontroll över din tvättmaskin med våra touch-kontroller. Hantera
inställningar enkelt och starta tvättmaskinen med en knapptryckning.
Ingen filterrengöring behövs med AutoClean
AutoClean-systemet filtrerar partiklar från tvättcykler och samlar små föremål i
dörrens gummiläpp. Den rengör sig själv*, vilket betyder mindre tid på
underhåll och mer tid för dig.
*Endast avsedd för normalt hushållsbruk, läs användarhandbok för bästa
underhåll.

• Specialdesignat program för siden
• Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
• Fördröjd start
• Sköljning med skumavkänning
• Barnlås
• 4 ställbara fötter
• Översvämningsskydd
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Express Care, Rapid
30min, Rapid 14min, Centrifugering, Tömning, Sköljning, Anti-allergi, Duvet,
Sport, Wool\Silk
• Övriga indikatorer: Temperature 1 levels, Temperature 2 levels, Temperature
3 levels, Temp. 4 nivåer, Temp. 5 nivåer, Kallt, Spin 1, Spin 2, Centrifugering,
Centrifugering, Ingen centrifugering, Sköljstopp
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Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Max djup, mm
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Säkring, A
Total effekt, W
Energieffektivitetsklass
Årlig energiförbrukning, kWh
Årlig vattenförbrukning, liter
Deklarerat program
Tvättkapacitet, kg
Motorsystem
Centrifugeringseffekt
Centrifugeringshastighet (v/min)
Ljudnivå Tvätt dB(A)
Ljudnivå Centrifugering dB(A)
Restfuktighet efter centrifugering %
Tvätteknik
Trumvolym, liter
Sensorer
Tilloppsslang, cm
Längd tömningsslang, cm
Display

850x600x570
578
1.8
230
10
2200
A+++
171,0
9499
Std cotton 60 half & full load;Std
cotton 40 half load
7
Universal
B
1400
58
78
52
Eco flap
53
130
145
Digital display

Extra fördelar som ingår
Invändig belysning
Vattenanslutning
Översvämningsskydd
Nettovikt, kg
Produkttyp
EAN-kod
Produktnummer (PNC)

Barnlås, Extra sköljning, Spärr för
flytande tvättmedel
Nej
Kallt
Elektronisk pressostat
65.5
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