8000 ÖKOMix 9 kg
L8FEN962C2

Vi presenterar den perfekta tvätten
Utmärkt prestanda på under en timme med ÖKOPower-programmet.
Optimerad för dina dagliga favoriter och tvättar grundligt en blandad tvätt på
bara 59 minuter. Effektiv tvätt vid lägre temperaturer möjliggörs tack vare vår
unika förblandningsteknik. För fantastisk behandling med mindre
energiförbrukning.
Utmärkt prestanda på under en timme med ÖKOPower-programmet.
Optimerad för dina dagliga favoriter och tvättar grundligt en blandad tvätt på
bara 59 minuter. Effektiv tvätt vid lägre temperaturer möjliggörs tack vare vår
unika förblandningsteknik. För fantastisk behandling med mindre
energiförbrukning.

Produktfördelar
Grundlig vård snabbare. Med ÖKOPowerprogrammet
ÖKOPower är det dagliga tvättprogrammet som ger dig
allt du behöver. Tvätta dina kläder på bara 59 minuter
med fantastiska resultat och mindre energiförbrukning.
Det är det perfekta programmet för daglig användning
utan kompromisser om prestanda eller hållbarhet. Det
är grundlig rengöring snabbare.

Fibrerna skyddas med ÖKOMix-tekniken
ÖKOMix blandar tvättmedlet och sköljmedlet med
vatten och det löses upp och aktiveras innan det
kommer in i trumman. Det är den första tvättmaskinen
med en teknik som fördelar tvättmedlet och sköljmedlet
helt och hållet och ser till att det når, rengör och tar
hand om varenda fiber.

TAR HAND OM DINA KLÄDER. SPARAR VATTEN
OCH ENERGI
ProSense®-tekniken väger automatiskt varje tvätt och
sensorer anpassar tvättprogrammet exakt så att varje
plagg hanteras rätt. Tvätten kommer ut fräsch och ny
varje gång, samtidigt som du sparar tid, vatten och
energi.

Mindre strykning och fräscha kläder med ånga
Denna tvättmaskin använder ånga som ett snabbt och enkelt sätt att fräscha
upp skrynkliga kläder så att de kan användas igen. Det korta, skonsamma
ångprogrammet tar på ett säkert sätt bort lukter och minskar skrynklor i
plaggen. Du kan också välja att avsluta tvättprogrammet med ett skonsamt
ångprogram för att nästan helt
Ökoinvertermotorn ger den lägsta energiförbrukningen
Den nya energieffektiva ÖKOInverter-motorn ger högsta effektivitet och
hållbarhet, och säkerställer perfekt tvättprestanda, oavsett vilket program som
valts.

• EcoInverter: Den lägsta energiförbrukningen med den högsta prestandan
och kvalitén
• Ångprogram
• Soft Drum
• XL ProTex-skontrumma
• Direct Spray tvätteknologi
• AWT (advanced washing technology) för snabb blötläggning av tvätten
• Tidspar
• Sköljning med skumavkänning
• Funktion för fläckbehandling
• Antal avdelningar i tvättmedelsfacket: 4
• Extra sköljning
• Barnlås
• Översvämningsskydd med Aqua Control-sensor
• Woolmark Green
• Specialdesignat program för siden
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Wool\Silk, Steam,
OKOPower, 20min 3Kg, Outdoor, Jeans, Anti-allergi

8000 ÖKOMix 9 kg
L8FEN962C2
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
Centrifugeringshastighet (v/min)
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

8000-Serien
A
9
ÖkoInverter
69
49
847x597x631
660
1101
4 ställbara fötter
150
145
1600
B
0.493
49
76
B
1.031
3:40
46
52.8
1620
2200
230

Förblandning av tvättmedel
Ånga
Viktavkänning
DirectSpray
Nettovikt, kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

ÖkoMix
ProSteam
ProSense
Ja
78.5
914 550 721
7332543797226

