EWF9000W2 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.
• En ångcykel i slutet av tvättprogrammet slätar ut plaggens fibrer för mer
strykfri tvätt.
• Väldoft och ånga i kombination fräschar upp ömtåliga plagg, utan att du
behöver köra ett helt tvättprogram.
Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Specialdesignat program för siden
•Fuzzy logic anpassar tvättprogrammen
efter mängden tvätt
•Fördröjd start
•Sköljning med skumavkänning
•Barnlås
• 4 ställbara fötter
•Översvämningsskydd
•Tvättprogram: Bomull, Ekonomi,
Syntet, Handtvätt, Cashmere Steam,
FreshScent Steam,
Centrifugering/Tömning, Sköljning,
Täcken, Snabb, Sportkläder, Denim,
UltraWash, Wool/Silk
•Övriga indikatorer: Förtvätt, Fläckar,
Extra sköljning, Soft Plus, Plus steam,
Start/Paus, Silent

• Tvättkapacitet, kg : 10
•Energiklass : A+++ -40%
•Centrifugeringshastighet (v/min) : 1600
•Årlig energiförbrukning, kWh : 143,0
•Årlig vattenförbrukning, liter : 12540
•Centrifugeringseffekt : A
•Ljudnivå Tvätt dB(A) : 51
•Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 77
•Deklarerat program : Standard bomull 60 halv och full maskin,
Standard bomull 40 halv maskin.
•Restfuktighet efter centrifugering % : 44
•Tvätteffekt, A-G : A
•Tvätteknik : Oko Mix
•Woolmark-certifiering : Woolmark Green + Premium Certifierad
Ariel/Lenor
•HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x631
•Max djup, mm : 660
•Motorsystem : Inverter
•Vattenanslutning : Kallt
•Sladdlängd, (ca) m : 1.8
•Total effekt, W : 2200
•Säkring, A : 10
•Spänning, V : 230
•Färg : Vit
•Sensorer : Flödessensor, SensiCare
•Trumvolym, liter : 69
•Invändig belysning : Nej
•Display : Stor LED
•Nettovikt, kg : 78.5
•Extra fördelar som ingår : Barnlås, Täcklock i botten, Spärr för
flytande tvättmedel, Soft Plus
•Produktnummer (PNC) : 914 555 418
•EAN-kod : 7332543604340

Produktbeskrivning :

