600 SensiCare Autodose 8 kg
EW6F6448Q1

Dina kläder tvättas med omsorg
Vår utmärkta PerfectCare 600 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.

Vår utmärkta PerfectCare 600 tvättmaskin med SensiCare System justerar
längden på programmet efter tvättmängden, och använder mindre energi och
vatten samt förhindrar att plaggen tvättas för länge. Aktiverar de mest
ekonomiska programmen för även de minsta tvättmängderna.

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.

AutoDose, för att tvättmedlet inte ska överdoseras
AutoDose smarta sensorer beräknar den exakta
mängden tvättmedel och mjukmedel, och skyddar
kläderna från tidigt åldrande som orsakas av
överdosering. Dina kläder håller tre gånger längre.
*applicerar kraft på bomull som tvättas i 30°,
automatisk dosering, 30 tvättar Electrolux jämfört med
10 tvättar

Enastående klädvård med din smarttelefon
Med MyElectrolux-appen kan du styra dina tvätttorkmaskiner från din smarttelefon. Använd Care
Advisor-funktionen för att få experthjälp om hur du bäst
tvättar dina kläder. Och med MyFavourites kan
specifika inställningar sparas för plagg du använder
ofta.

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.

• ECO Invertermotor
• Soft Drum
• Balanskontroll
• Sköljning med skumavkänning
• Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
• Barnlås
• Översvämningsskydd
• TimeManager®
• Specialdesignat program för siden
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Rapid 20 min,
Sköljning, Centrifugering/Tömning, Anti-Allergy Vapour, Duvet, Siden, Ylle,
Sport, Outdoor, Denim, Business Shirts, Machine Clean, Anti-allergi, Bed
Linen, Towels, Gardiner, Fleece, Working Clothes, Microfibre, Baby

600 SensiCare Autodose 8 kg
EW6F6448Q1
Tekniska specifikationer
Familj
Energiklass
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60
Uppkoppling
Autodose
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

PerfectCare 600 SensiCare
C
8
Wi-Fi
Ja
EcoInverter
68.6
49
847x597x636
658
1016
4 ställbara fötter
130
145
1400
B
0.625
63
75
B
1.031
3:30
47
53
1.8

Total effekt, W
Spänning, V
Viktavkänning
Nettovikt, kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

2200
230
SensiCare
76.5
914 916 321
7332543763450

