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Samsungs tvättmaskinens Eco Bubble ™ -teknologi 
ger en kraftfull men skonsam rengöring även vid 
låga temperaturer. Rengöringsmedel blandas med 
och aktiveras med luftbubblor innan de träder in. 
Det löser upp rengöringsmedlet och skapar ett 
skum som gör det möjligt för tvättmedlet att 
snabbt tränga in i tygets fiber som lättare lossnar 
smutsen - tvättar lika effektivt i kallt vatten (15 
C) som i varmt, samtidigt som man skyddar färg 
och struktur av Tyget och spara energi.

Är du trött på de envisa fläckarna? Med en 
knapptryckning bidrar Bubble Soak-tekniken till att 
ta bort en mängd envisa fläckar. Dina kläder 
dräneras ordentligt i bubblor, så fläckar lossas och 
tas bort effektivt. Bubble Soak är tillgänglig med 
och lägger till upp till 30 minuter till 4 cykler: 
Bomull, Syntetisk, Denim och Babycare.

Tvålrester och pulver kan ibland lämnas kvar i 
tvättmedelslådan, vilket är både otäckt och 
obekvämt. Samsung tvättmaskinen har en ren låda 
som använder ett vattenspolningssystem, så att mer 
tvättmedel tvättas bort.

Efter att du har använt tvättmaskinen ett tag kan 
gammalt tvättmedel och lint fastna i trummans 
håligheter. Automatiskt underhåll av trumman 
med funktionen Eco Drum Clean. Spendera 
mindre tid på underhåll och låt maskinen rengöra 
trumman för dig. Lätt att glömma, ingen oro, 
maskinen kommer påminna dig var 40: e tvätt.

Tyst och hållbar. Den digitala invertermotorn
ger tystare tvätt, mindre energiförbrukning (A 
+++ energiklassificering) och en långvarig 
prestanda, jämfört med en traditionell 
tvättmaskin med kolborstar. Dessutom finns det 
en 10 års garanti på Digital Inverter Compressor
/ Digital Inverter Motor (denna garanti täcker 
endast den nämnda komponenten och täcker 
inte andra kostnader såsom arbetskostnader, 
frakt eller installation).

Använd dina fingertoppar. Smart Check är ett 
automatiskt felövervakningssystem som 
upptäcker och diagnostiserar problem på ett 
tidigt stadium. Med hjälp av en Smartphone 
App *, erbjuder den här funktionen snabba och 
enkla felsökningslösningar, vilket gör att du kan 
drabbas av onödiga tekniska utmaningar

Dina kläder blir mjuka tack vare Diamond Drum-
designen. Trumman är noggrant utformad med 
diamantformade utloppshål och släta åsar för 
att minimera slitage på dina kläder.
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EAN 8806088727813
Tvätt Kapacitet  8 kg

Maximum Spin Speed (spin/min) 1400
Display G.LED
Dörr Färg Crystal Gloss White
Motor Digital Inverter Motor
Trumma Diamond Drum
Fuzzy Logic Controls Y

ecobubble technology
Bubble Soak 
Stay Clean Drawer
Smart Check 
Ceramic Heater
Eco Drum Clean
Quick Wash 15'/30'

Energi klass A+++(-40%)
Årlig energiförbrukning (220 cycles) kWh/year 130

Årlig vattenförbrukning (220 cycles) L/year 8100
Spinn Efficiency A
Ljud nivå (wash) (dB(A) re 1pW) 49 dB
Ljudnivå (spin) (dB(A) re 1pW) 74 dB
Återstående fuktighet 44

Cotton
Daily Wash
e Cotton
Super Eco Wash
Synthetics
Bedding
Wool
Delicates
Baby Care
Eco Drum Clean
Dark Garment
15' Quick Wash
Denim
Rinse+Spin
Bubble Soak 
Quick Wash 15'/30'
Delay End
Rinse Hold
Prewash
Intensive
Smart check 
Sound Off
OverVolt Control 

Temperature lägen 90-60-40-30-20-cold
Skölj val 5-4-3-2-1-0

Spin hastighets lägen 1400-1200-1000-800-400-No Spin
Vatten Stop Y
Läck Sensor Y
Barnlås Y
Självdiagnosystem Y
Anti skumkontroll Y
Net (WxHxD) 600x850x550
Net vikt 61 KG
TRUM Volume 63 l
Diameter lucka 310 mm

Depth with door open 90° 1080 mm

http://www.samsung.com/

