
EW6S6647C7 Vaskemaskine

Dit hverdagstøj, vasket med omsorg

Vores kompakte PerfectCare 600 vaskemaskine med
SensiCare System tilpasser programmets længde til
størrelsen på fyldingen, bruger mindre energi og vand
og forhindrer tøj i at blive vasket for længe. Sikrer de
mest økonomiske programmer til selv de mindste

Tilpasset pleje på kortere tid

Vores SensiCare System tilpasses fyldningen for at
undgå, at tøjet vaskes for længe. Det sikrer, at tingene
bevarer deres udseende og fornemmelse længere.

Hver fiber nås, hver ting bliver blødere

Vores SoftPlus mulighed lægger først tøjet i blød, og
fordeler det derefter jævnt. Det sikrer, at hver fiber
nås, og at hvert stykke tøj i fyldningen føles blødt og
dufter frisk endnu længere.

Flere fordele
Damp hjælper med at fjerne bakterier og allergener fra dit dyrebare tøj.•

Nyd effektiviteten i hver vask med vaskeprogrammer, der tilpasses dit tidsplan
– og sparer dig både tid og energi.

•

Kompakte vaskemaskiner sikrer fuld pleje af dit tøj og sparer plads i hjemmet.•

Funktioner:

Mellemstort display•
Mulighed for udskudt start•
Elektronisk balancekontrol•
Overdoseringskontrol•
Fuzzy-Logic mængdeautomatik•
Børnesikring•
Anti-overløbsbeskyttelse•
Woolmark Blue•
TimeManager®•
SoftPlus funktion til skyllemiddel•
Vaskeprogrammer: Start/pause,
Bomuld, Bomuld øko, Syntetisk,
Finvask, Kvikprogram, Skyl,
Centr./Tømning, Anti-allergi damp,
Tæpper, Silke, Uld/Håndvask,
Sportstøj, Fritidstøj, Denim

•

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

•

Tekniske data:

Produktserie : PerfectCare 600 SensiCare•
Maks. fyldmængde, kg. : 7•
Centrifugeringshastighed, max o/min : 1400•
Energieffektivitetsklasse : A+++•
Centrifugeringsevne : B•
Motortype : Standard•
Restfugtighed i % : 53•
Tromlevolume, liter : 50•
Energiforbrug pr. år, kWh : 174•
Vandforbrug pr. år, liter : 10499•
Energiforbrug 60°C bomuld, hel fyldning, kWh : 0.93•
Lydniveau, vask, dB(A) : 58•
Lydniveau v/centrifugering, dB(A) : 78•
Vasketid, 60°C bomuldsprogram, hel fyldning, min. : 220•
Vandforbrug bomuld 60°C, hel fyldning, liter : 52•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 845x595x450•
Produktdybde max, mm : 485•
Hjul/stilleben : 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)•
Tilgangsslange, længde cm : 130•
Afløbsslange, længde cm : 213•
Ledningslængde, m : 2.45•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 2000•
Elementspænding, V : 230•
Stikprop : EU•
Vægt brutto/netto, kg : 66/64.5•
Toldkode : 84501190•
Produktnummer : 914 340 372•
EAN : 7332543651825•

Produktbeskrivelse:

God vaskemaskine i
prisvindende design
med reduceret dybde til
små rum, dog uden at
gå på kompromis med
vaskeevne og tøjpleje.
På trods af den smalle
dybde har
vaskemaskinen stadig
det velkendte SensiCare
system, der sikrer at
tøjet ikke overvaskes.
Maskinens kapacitet er
op til max 7 kg pr. vask
og er energieffektiv med
energiklasse A+++.
Vaskemaskinen er
desuden Woolmark Blue
certificeret, hvilket
betyder at du kan vaske
selv sarte tekstiler i
denne maskine.
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