EW8F7648P8 Frontmatad tvättmaskin
Textiliernas struktur bevaras längre
I vår avancerade PerfectCare 800 tvättmaskin med
UltraCare System aktiveras tvättmedlet och
sköljmedlet i vatten innan de kommer i kontakt med
plaggen. Detta ger dina plagg en grundlig, snabb och
skonsam rengöring.

Lösningen för längre livslängd
Vårt UltraCare System förblandar tvättmedlet och ger
en snabb och grundlig rengöring. Förblandningen av
sköljmedlet gör att varenda fiber i plagget blir
behandlat och skyddat.

59 minuter till perfekt tvätt
Detta högpresterande program ger enastående resultat under 1 timme och är
ändå väldigt skonsamt mot dina kläder. Genom att förblanda tvättmedlet innan
så kan tvättprocessen starta omedelbart när det kommer in i trumman.

Fler produktfördelar :
• Programtiden justeras automatiskt efter tvättmängden, vilket gör att dina
kläder aldrig tvättas för länge.
• Programmet tar bort bakterier och allergener från dina plagg.
• Njut av effektivitet i varje tvätt med tvättprogram som anpassas efter ditt
schema - du sparar både tid och energi.
Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• ECO Invertermotor
•Soft Drum
•Fördröjd start
•Balanskontroll
•Sköljning med skumavkänning
•Anpassar tvättprogrammen efter
mängden tvätt
•Barnlås
•Översvämningsskydd
•TimeManager® med EcoInfo
•Direct Spray tvättsystem
•Specialdesignat program för siden
•Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons,
Syntet, Delicates, Rapid 14min,
Sköljning, Centrifugering/Tömning,
Anti-allergi-ånga, Duvet, Siden, Ylle
Plus, Outdoor, Denim, UltraWash

• Produktfamilj Tvätt : PerfectCare 800 UltraCare
•Tvättkapacitet, kg : 8
•Centrifugeringshastighet (v/min) : 1400
•Energiklass : A+++ -40%
•Centrifugeringseffekt : B
•Motortyp : EcoInverter
•Autodose : Nej
•Restfuktighet efter centrifugering % : 52
•Trumvolym, liter : 53
•PortholeDiameter : 49
•Årlig energiförbrukning, kWh : 117,0
•Årlig vattenförbrukning, liter : 9999
•Ljudnivå Tvätt dB(A) : 50
•Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 74
•Energiförbrukning tvätt bomull 60, kWh : 0.61
•Programtid bomull 60, minuter : 270
•Vatten bomull 60, liter : 52
•HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x547
•Max djup, mm : 576
•Hjul : 4 ställbara fötter
•Tilloppsslang, cm : 130
•Längd tömningsslang, cm : 145
•Sladdlängd, (ca) m : 1.8
•Total effekt, W : 2200
•Spänning, V : 230
•Produktnummer (PNC) : 914 917 009
•EAN-kod : 7332543746583
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