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Electrolux - Electrolux EW7F6548E4 - Frontbetjent vaskemaskine

5.895,00 kr.
8 kg vaskemaskine med SteamCare, der inkluderer dampprogram samt
tilføje damp til slut i en vask for at mindske krøl. TimeManager forkorter
programmerne så de passer til din tid og til hverdagens fyldninger. Med
Woolmark Blue kan selv sarte tekstiler som uld vask.
• Glat og skarp, klar med det samme
Med det innovative SteamCare System i Electrolux PerfectCare 700
vaskemaskine kan du afslutte hver vask med skånsom damp og
reducere folder med en tredjedel. Det giver en glattere finish uden
varmen fra strygning.
• En tredjedel færre krøller
Electrolux SteamCare System afslutter hver vask med damp for at
reducere folder med en tredjedel. Det giver en glat finish uden varmen fra
strygning.
• Frisk tøj med 96 % mindre vand
Nyd fornemmelsen af "nyvasket" med en brøkdel af vandet. Ved at friske
dit favorittøj op med damp kan du spare over 40 liter vand pr. program og
forlænge tøjets levetid. Tilsæt duft for ekstra friskhed.
• Stoffer ser ud som nye i dobbelt så lang tid
Electrolux 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
Electrolux 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.
• Mindre energi, mere tid
Med Eco TimeManager kan du tilpasse vaskeprogrammets længde til den tid, du har til rådighed. Det sparer dig både tid og energi uden at
gå på kompromis med grundig vask af dit tøj.
• Energiklasse: C
• Kapacitet (Kg): 8
• Omdrejninger pr. min: 1400
• Motortype: Kulfri
• Energiforbrug pr. 100 vaskecykler: 63
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Teknisk information
Støjniveau ved centrifugering (dB(A))

75

Støjniveau ved vask (dB(A))

51

Overensstemmelsesstandarder

IPX4, Directive 2009/125/EC, Directive 1061/2010/EU, Directi

Formfaktor

Fritstående

Type

Digital

Styringstype

Elektronisk, elektromekanisk

Kontrollokation

Frontpanel

Spænding

230 V / 50 Hz

Hjul & nivellering

Justerbare fødder

Energiforbrug pr. cyklus

0,7 kWt

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus

54 liter

Støjniveau (spin)

75 dB(A)

Yderfarve

Hvid

Vaskeoptimering

SensiCare System

Timer-indstillingsegenskaber

Tidsnedsættelse med timer, program ending audible signal, si

Særlige programmer

Forvask, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, sportstøj, d

Vasketromlekapacitet

55 liter

Ledningslængde

1,8 m

Vandforbindelse

Cold

Døråbningsdiameter

49 cm

Makimum Tidsnedsættelse med tidsur

20 timer

Nominel strøm

10 A

Indikatorer

Program slut, indikator for resterende tid, låseindikator, l

