700 DualCare 7 kg
EW7W5247A2

Dina kläder, tvättade och torkade i ett svep
Vår kombinerade tvättmaskin och torktumlare PerfectCare 700 tvättar och
torkar dina kläder i ett och samma program. DualCare systemet känner av
vikten och anpassar temperatur och trumrörelse efter material för bästa
möjliga omsorg om dina plagg.

Vår kombinerade tvättmaskin och torktumlare PerfectCare 700 tvättar och
torkar dina kläder i ett och samma program. DualCare systemet känner av
vikten och anpassar temperatur och trumrörelse efter material för bästa
möjliga omsorg om dina plagg.

Produktfördelar
DualCare System - Den idealiska inställningen för
dina kläder
Vårt DualCare-system har anpassade program för olika
material både i tvätt- och torkcykel. Så att kläder kan
behandlas vid precis rätt temperaturer med optimerade
trumrörelser. Tvätta och torka i en enda process. Så att
varje plagg behåller formen och kvaliteten.

Tygerna fräschas upp med SteamCare
Vårt SteamCare-program återställer kläderna med
ånga, minskar skrynklor och minimerar behovet av att
stryka dem. Kläderna återfår formen och bevarar
strukturen längre. Dessutom kombinerar vårt
FreshScent-system doft med mild ånga för att fräscha
upp plagg mellan tvättar.

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.

Klara att använda på en timme
Non-Stop 60-Minute-programmet tvättar och torkar en mindre mängd tvätt på
bara 1 timme ‒ ett extremt snabbt och effektivt program. Så du kan få dina
kläder rentvättade och torra när du vill ha dem.
Bekvämlighet i ett enda program
Vårt Wash&Dry-program tar enkelt hand om kläderna med bara en
knapptryckning. Välj ett program för att både tvätta och torka i en följd, eller
välj separata tvätt- och torkprogram för mer flexibilitet.

• Fristående tvätt/tork
• Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
• Tvättkapacitet: 7 kg
• Torkkapacitet: 4 kg
• Max centrifugering:1400
• Stor och skonsam ProTex-trumma
• Sköljning med skumavkänning
• Översvämningsskydd
• Balanskontroll
• Automatisk torkning
• Tidstorkning
• Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
• Barnlås
• Program: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Ylle, Steam FreshScent,
Centrifugering/Tömning, Sköljning, Machine Clean, Anti-allergi, Sport Wear,
Outdoor, Denim, One GO 1h 1Kg
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Tekniska specifikationer
Familj
Energiklass
Energiklass tvätt-tork
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60
Torkkapacitet, kg
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
Max centrifugering, v/m
Effektivitetsklass centrifugering
Energiförbrukning per tvättcykel,
kWh/kg
Energiförbrukning per tvätt-torkcykel,
kWh/kg
Ljudnivå (dB)
Ljudklass
Tvätteffektivitetsindex
Längd Eco-program 40-60 (t:m)

PerfectCare 700
C
E
7
4
EcoInverter
55
49
847x597x551
573
1017
4 ställbara fötter
130
140
1400
B
0.593
2.659
76
B
1.031
3:25

Längd Eco-program 40-60 tvätt-tork
(t:m)
Vattenförbrukning per tvättcykel, l
Återstående mängd fukt, %
Sladdlängd, (ca) m
Total effekt, W
Spänning, V
Anpassade trumrörelser efter program
Förblandning av tvättmedel
Ånga
Nettovikt, kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

6:30
45
53
1.8
2200
230
SteamCare
65.5
914 600 601
7332543606719

