
EW7F5247A4 Vaske-/tørremaskine

Dit tøj, vasket og tørret på én gang

Vores PerfectCare 700 indbyggede vaske-
tørremaskine er designet til at være støjsvag, passe
perfekt til andre produkter og pleje tøjet i ét tørt-til-tørt
program. DualCare registrerer stoftype og vægt og
justerer temperatur og tromlebevægelse.

De ideelle programindstillinger med DualCare

DualCare System justerer automatisk programmerne til stoftype og fyldningens
vægt. Så tøjet plejes ved optimal temperatur og tromlebevægelse. Vasker og
tørrer i én proces. Så tøjet holder udseendet, fornemmelsen og kvaliteten.

Tilpasset vask med SensiCare

Vores SensiCare System vejer hver fyldning og
justerer automatisk programmet, så dit tøj bliver rent
på rette tid. Det forhindrer overvask og sikrer, at
tøjartiklerne holder deres udseende og fornemmelse
længere.

Flere fordele
SteamCare reducerer folder i tøjet, og FreshScent genopfrisker det.•

Dit tøj er klar på én time takket være Non-Stop 60-Minutter-programmet.•

Takket være vores lydsvage vaske-tørremaskine forbliver dit hjem stille og
fredfyldt.

•

Funktioner:

Kondenstørretumbler•
Vaskekapacitet: 7 kg kg•
Tørrekapacitet: 4 kg kg•
Maks. omdrejningshastighed: 1600
o/min o/min.

•

Overdoserings kontrol•
Anti-overløbsbeskyttelse•
Elektronisk balancekontrol•
Automatisk tørring efter endt vask•
Mulighed for tidsstyret tørring•
Mulighed for udskudt start•
Uldprogram•
Dampprogrammer•
Woolmark Blue•
Børnesikring•
Programmer: Start/pause, Bomuld,
Bomuld øko, Syntetisk, Finvask,
Uld/Håndvask, FreshScent damp,
Centr./Tømning, Skyl, Maskinrens,
Anti-allergi, Sportstøj, Fritidstøj, Denim,
NonStop 1t/1kg

•

Sprog til eftermontering i
betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk,
Svensk

•

Tekniske data:

Produktserie : PerfectCare 700 DualCare•
Installation : til fuldintegrering•
Kapacitet vask/tør, kg : 7/4•
Maks. centrifugeringshastighed, o/min. : 1600 o/min•
Energiklasse, officielt : A•
Vaskeevne : A•
Motortype : ØKO Inverter•
Restfugtighed : 44•
Tromlevolume, liter : 52•
Lugeåbning, Ø, cm : 42•
Årligt energiforbrug 4 pers., kWh : 160•
Årligt energiforbrug 4 pers. (vask og tør), kWh : 940•
Årligt vandforbrug 4 pers. (vask, centr.), ltr. : 10400•
Årligt vandforbrug 4 pers. (vask, centr., tør), ltr. : 19000•
Lydniveau v/vask, dB(A) : 48•
Lydniveau v/centrifugering, dB(A) : 70•
Lydniveau v/tørring, dB(A) : 52•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 819x596x540•
Produktdybde max, mm : 544•
Hjul/stilleben : 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)•
Elementspænding, V : 230•
Ledningslængde, m : 1.5•
Kølemiddel/mængde i gram : Ingen/•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 2000•
EAN : 7332543635450•

Produktbeskrivelse:

God vaske-
/tørremaskine med
kapacitet op til 7 kg vask
og 4 kg tør. Maskinens
DualCare system sikrer
både, at tøjet vaskes
ved optimal temperatur,
med skånsomme
tromlebevægelser og
kan desuden indstilles til
at vaske og tørre i én og
samme proces. Til
dagligdagens små
fyldninger kan NonStop
60 min. programmet, der
vasker og tørrer 1 kg tøj,
anbefales.
Vaskemaskinen har
desuden damp og både
vask og tør er Woolmark
Blue certificeret, så
maskinen både er i
stand til at genopfriske
tøj samt vaske og tørre
sarte tekstiler som
eksempelvis uld. Føres
hos udvalgte
forhandlere.
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