700 SteamCare 8 kg
EW7F6548E7

Elegant och prydlig på ett ögonblick
Med det innovativa SteamCare-systemet i PerfectCare 700-tvättmaskinen
avslutar du varje tvättprogram med ånga. Detta minskar strykbehovet med en
tredjedel – lättare för dig att se till att plaggen är snygga och prydliga.
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Produktfördelar
Slätare tvätt med ånga
SteamCare-systemet avslutar tvätten med ånga, vilket
innebär att du inte behöver utsätta plaggen för
strykjärnets höga värme lika ofta.

Fräscha kläder med mindre vattenmängd och härlig
doft som tillval
Njut av den nytvättade känslan med en bråkdel av
vattenanvändningen. Genom att fräscha upp dina
favoritkläder med ånga kan du spara över 40 liter
vatten på en tvätt, vilket bidrar till att öka plaggens
livslängd. För en fräsch känsla kan du också lägga till
en doft.

Det släta Care-trummönstret är ännu skonsammare
mot dina kläder*
Care-trumman har ett förbättrat kuddliknande mönster
för kläder att mjukt glida på. Det förhöjda mönstret
skapar en tunn film av vatten som täcker hålen under
tvätt. Ger dina kläder en ännu skonsammare
tvättupplevelse.

Programmet MixCare 69 min – en tidsbesparare när du tvättar blandade
tvättar
MixCare 69 min-programmet balanserar tid och energiförbrukning när du
tvättar upp till 5 kg lätt till normalt smutsad tvätt. Det rengör dina blandade
plagg vid 30 °, för en effektiv tvätt på bara 69 minuter. Perfekt för tvätten mitt i
veckan.
Antiallergiprogram för bättre rengöring
Vårt anti-allergiprogram kombinerar vattenånga med ett högpresterande
tvättprogram för att avlägsna bakterier från plaggen.

• ECO Invertermotor
• Ångprogram
• Balanskontroll
• Sköljning med skumavkänning
• Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
• Barnlås
• Översvämningsskydd
• TimeManager®
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Ylle, Duvet,
Centrifugering/Tömning, Sköljning, Steam FreshScent, Steam Cashmere,
Sport, Anti-allergi-ånga, Rapid 14min, MixCare 69min
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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
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

PerfectCare 700 SteamCare
A
8
EcoInverter
59
49
850x600x547
576
1016
4 ställbara fötter
130
145
1400
B
0.471
47
74
B
1.031
3:30
42
53.4
1.8
2200
230

Ånga
Viktavkänning
Nettovikt, kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

SteamCare
SensiCare
74.5
914 920 714
7332543798773

