600 SensiCare 7 kg
EW6S6647C8

Dina kläder tvättas med omsorg
Vår PerfectCare 600 kompakta tvättmaskin med SensiCare System justerar
längden på programmet efter tvättmängden, och använder mindre energi och
vatten samt förhindrar att plaggen tvättas för länge. Det gör det möjligt för
ekonomiska tvättcykler även för den minsta tvättmängden. Den smala
designen sparar dig utrymme utan att
Vår PerfectCare 600 kompakta tvättmaskin med SensiCare System justerar
längden på programmet efter tvättmängden, och använder mindre energi och
vatten samt förhindrar att plaggen tvättas för länge. Det gör det möjligt för
ekonomiska tvättcykler även för den minsta tvättmängden. Den smala
designen sparar dig utrymme utan att

Produktfördelar
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.

Antiallergiprogram för bättre rengöring
Vårt anti-allergiprogram kombinerar vattenånga med ett
högpresterande tvättprogram för att avlägsna bakterier
från plaggen.

Mindre energi, mer tid
Med vår Eco TimeManager kan du ändra tvättprogrammets längd till den tid du
har tillgänglig. Det sparar både tid och energi utan att kompromissa med den
grundliga omsorgen dina plagg får.
Stor på klädvård men kompakt i storlek
Dina kläder ser och känns underbara med den kompakta tvättmaskinen från
Electrolux. Den flexibla designen sparar utrymme eftersom den passar in på
ytor som är för små för maskiner av standardstorlek. Och utan att
kompromissa på prestanda kan du fortfarande få bra resultat, varje gång du
tvättar dina favoritplagg.

• Fördröjd start
• Sköljning med skumavkänning
• Barnlås
• Översvämningsskydd
• TimeManager®
• Specialdesignat program för siden
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Rapid 14min,
Sköljning, Centrifugering/Tömning, Anti-allergi-ånga, Duvet, Siden, Ylle, Sport,
Outdoor, Denim
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Tekniska specifikationer
Familj
Energiklass
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60
Motortyp
Trumvolym, liter
Luckans öppning i diameter, cm
Produktmått H x B x D, mm
Max djup, mm
Djup öppen dörr/lucka, mm
Hjul/Fötter
Tilloppsslang, cm
Längd tömningsslang, cm
Effektivitetsklass centrifugering
Energiförbrukning/cykel, kWh
Energiförbrukning (100 cykler)
Ljudnivå (dB)
Ljudklass
Tvätteffektivitetsindex
Längd Eco-program 40-60 (t:m)
Vattenförbrukning per tvättcykel, l
Återstående mängd fukt, %
Sladdlängd, (ca) m
Total effekt, W
Spänning, V
Viktavkänning

PerfectCare 600 SensiCare
D
7
Universal
50
44.5
843x595x449
482
904
4 ställbara fötter
130
213
B
0.688
69
78
C
1.031
3:25
45
53.3
2.45
2200
230
SensiCare

Nettovikt, kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

64.5
914 340 388
7332543826087

