PerfectCare 900 Tvätt-tork 9/6 kg 1400 varv
EW9W7449S8

Din garderob. Tvättad, torkad och redo att använda
Tvätt-torken 900 gör att du vågar tvätta och torka dina favoritkläder, oavsett
material, även silke och dun. DelicateCare-systemet med värmepump
anpassar låga temperaturer och trumrörelser efter typen av material. Till och
med sidenplagg kommer ut ur maskinen upp till 50 % mindre skrynkliga.
Tvätt-torken 900 gör att du vågar tvätta och torka dina favoritkläder, oavsett
material, även silke och dun. DelicateCare-systemet med värmepump
anpassar låga temperaturer och trumrörelser efter typen av material. Till och
med sidenplagg kommer ut ur maskinen upp till 50 % mindre skrynkliga.

Produktfördelar
Anpassade program, skräddarsydd klädvård
Vårt DelicateCare-system justerar temperaturen och
trumrörelsen så att plaggen behandlas på precis rätt
sätt. Kvaliteten på kläderna bevaras.

Material som fräschas upp med ånga
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.

Anpassad tvätt på kortare tid
Vårt SensiCare System väger varje tvätt och justerar
automatiskt programmet så att dina kläder blir rena på
precis den tid som krävs. Det förhindrar att kläderna
tvättas för länge och gör att de håller sig fräscha längre.

Tvätt och torkning anpassade efter din garderob
PerfectCare 900 justerar temperatur och trumrörelse efter dina kläder. Det
finns ett torkprogram för alla tvättprogram, från blandade bomullsplagg till
syntetplagg och till och med silke. Dessutom kan du få en 3 kg smutstvätt ren
och torr på 3 timmar.
Expertbehandling med halva energiförbrukningen
Tack vare värmepumpstekniken i PerfectCare900 kan du tvätta och torka en
mängd olika material vid bara halva den vanliga temperaturen. Det gör att dina
kläder blir ordentligt omhändertagna utan att utsättas för alltför mycket värme.
Det ger också enastående resultat med mycket lägre energiförbrukning.

• Fristående tvätt/tork
• Tvättkapacitet: 9 kg
• Torkkapacitet: 6,0 kg
• Max centrifugering:1400
• Värmepumpsteknologi
• Sköljning med skumavkänning
• Översvämningsskydd
• Automatisk torkning
• Tidstorkning
• Fördröjd start
• Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
• Handtvättsprogram som gör att produkter handtvättsmärkta kan tvättas med
maskin
• Sidenprogram speciellt anpassat för skonsam tvätt och centrifugering
• Ångprogram
• Barnlås
• Program: Eco 40-60, Cottons, Syntet, One GO 3h 3Kg, Delicates, Siden,
Ylle/Handtvätt, Outdoor, Steam FreshScent, Sköljning
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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
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)
Längd Eco-program 40-60 tvätt-tork
(t:m)

PerfectCare 900
C
D
9
6
EcoInverter
69
49
870x597x636
660
4 ställbara fötter
150
140
1400
B
0.654
2.75
75
B
1.031
3:40
9:20

Vattenförbrukning per tvättcykel, l
Återstående mängd fukt, %
Sladdlängd, (ca) m
Total effekt, W
Spänning, V
VIktavkänning
Förblandning av tvättmedel
Ånga

49
53
1.8
2200
230
DelicateCare
-

