7000-Serien Frontmatad tvättmaskin 8 kg 1600 varv
L7FER862C

ELEGANTA SKJORTORS BESKYDDARE
Behöver du se proffsig ut varje dag? Lösningen stavas ProSteam® som
minskar skrynkligheten med upp till en tredjedel så att du alltid håller stilen.
Mindre kemtvätt och strykning, men ändå alltid oklanderligt klädd.

Behöver du se proffsig ut varje dag? Lösningen stavas ProSteam® som
minskar skrynkligheten med upp till en tredjedel så att du alltid håller stilen.
Mindre kemtvätt och strykning, men ändå alltid oklanderligt klädd.

Produktfördelar
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

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.

Njut av mjukare klädesplagg
Denna tvättmaskin ger resultat som märks direkt så
snart sista centrifugcykeln är klar. SoftPlus ser till att
mjukmedlet når hela plagget och gör tvätten mjukare
och mer silkeslen och skyddar plaggen så att de håller
längre.

Energisnål tvätt på kortast möjliga tid
Många Eco-program sparar energi. Eco TimeSave sparar även tid. I
programmet kan du välja ECO och TimeSave tillsammans, vilket ger en både
snabb och energisnål tvättcykel.
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
• Tidspar
• Fördröjd start
• Balanskontroll
• Sköljning med skumavkänning
• Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
• Antal avdelningar i tvättmedelsfacket: 3
• Extra sköljning
• Barnlås
• Översvämningsskydd med Aqua Control-sensor
• Specialdesignat program för siden
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Wool\Silk, Steam,
20min 3Kg, Outdoor, Duvet, Jeans, Anti-allergi

7000-Serien Frontmatad tvättmaskin 8 kg 1600 varv
L7FER862C
Tekniska specifikationer
Familj
Energiklass
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60
Autodose
Motortyp
Trumvolym, liter
Luckans öppning i diameter, cm
Produktmått H x B x D, mm
Max djup, mm
Hjul/Fötter
Tilloppsslang, cm
Längd tömningsslang, cm
Centrifugeringshastighet (v/min)
Ekffektivitetsklass 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

7000-Serien
C
8
Nej
ÖkoInverter
55
49
847x597x576
600
4 ställbara fötter
150
145
1600
B
0.625
63
75
B
1.031
3:30
47
51
1.5
2200
230

SoftWater-teknologi
Förblandning av tvättmedel
Ånga
Viktavkänning
DirectSpray

ProSteam
ProSense
-

