7000 DualSense 8 kg
L7WBE846G

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

Ny Kombi-tvätt- och torkmaskin med DualSense-teknologi som anpassar
temperatur, trumrörelse och program efter plaggens material och mängden
tvätt. Allt från vävda ytterplagg till mjuka tröjor tvättas och torkas skonsamt.

Produktfördelar
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.

Quick 20' Wash & Dry 60' – när du har bråttom
Med Quick 20' Wash & Dry 60' kan du tvätta och torka
en 1 kg blandad tvätt på bara en timme, allt på en
gång. Du kan också välja cykeln endast tvätt och få
rena kläder på bara 20 minuter. Snabb och bekväm
omsorg när du har bråttom.

SLÄTA UT MED ÅNGA, UNDVIK STRYKNING
Ångprogrammet gör fibrerna i kläderna flexibla, vilket minskar skrynklor och
behovet av att stryka. Dina kläder varar längre. Alternativet att snabbt fräscha
upp kläder utan att köra omfattande program betyder också att de håller
tidstestet med mindre exponering för temperatur och rörelse.
Det släta Care-trummönstret är ännu skonsammare mot dina kläder*
Care-trumman låter plaggen glida smidigt tack vare sitt förhöjda kuddliknande
trummönster och den optimerade valken. En tunn film av vatten täcker hålen
under tvätt. Ger dina kläder en ännu skonsammare tvättupplevelse.

• Fristående tvätt/tork
• Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
• Tvättkapacitet: 8 kg
• Torkkapacitet: 5 kg
• Max centrifugering:1400
• Sköljning med skumavkänning
• Översvämningsskydd
• Automatisk torkning
• Tidstorkning
• Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
• Handtvättsprogram som gör att produkter handtvättsmärkta kan tvättas med
maskin
• Ångprogram
• Tillval för fläckborttagning
• Barnlås
• Program: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Ylle/Handtvätt, Outdoor,
Quick 20 Wash&Dry 60, Steam, Sköljning, Centrifugering/Tömning
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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)

7000-Serien
A
E
8
5
ÖkoInverter
60
49
847x597x551
575
1018
4 ställbara fötter
150
140
1400
B
0.471
3.249
75
B
1.031
3:30

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

6:20
42
53.4
1700
2200
230
ProSteam
69.5
914 610 213
7332543807499

