
EW2F3047R4 Frontmatad tvättmaskin

Mindre tid på tvätt, mer tid för dig

Med vår TimeCare tvättmaskin med TimeManager-funktion kan du minska
tvättprogrammet så det passar dig. Välj bara TimeManager-funktionen på
panelen och minska programtiden med upp till fyra gånger. Du får fantastiskt
tvättresultat som passar ditt tidsschema.

AutoSense för automatiska tvättjusteringar

AutoSense-funktionen anpassar sig efter dina behov.
Funktionen justerar tvätttid, vatten- och
energiförbrukning beroende på tvättmängd. För
fullständig tvättvård utan att slösa på resurserna.

Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten

Soft-trumman är utformad att ta hand om dina kläder på bästa sätt. Mjuka
vattenstrålar lyfter och skyddar tvätten under tvättningen, medan det speciella
mönstret i trumman hindrar tygerna från att sträckas ut eller skadas under
centrifugering.

Fler produktfördelar :
Programmet tar bort bakterier och allergener från dina plagg.•

Vår invertermotor har lång livslängd och är energieffektiv.•

Fördröj Start-funktionen skjuter upp tvättprogrammet så att tvätten är klar när
du har tid och därmed hålls fräsch.

•

Produktegenskaper :

Tystgående invertermotor•
Fördröjd start•
Sköljning med skumavkänning•
Barnlås•
Översvämningsskydd•
TimeManager®•
Specialdesignat program för siden•
Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons,
Syntet, Delicates, Express Care, Rapid
30min, Rapid 14min, Centrifugering,
Tömning, Sköljning, Anti-allergi-ånga,
Duvet, Sport, Wool\Silk

•

Teknisk data :

Familj : TimeCare 500•
Energiklass : D•
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 : 7•
Autodose : Nej•
Motortyp : Inverter•
Trumvolym, liter : 53•
Luckans öppning i diameter, cm : 42•
HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x570•
Max djup, mm : 578•
Hjul : 4 ställbara fötter•
Tilloppsslang, cm : 130•
Längd tömningsslang, cm : 145•
Centrifugeringshastighet (v/min) : 1400•
Ekffektivitetsklass centrifugering : B•
Återstående mängd fukt, % : 52•
Energiförbrukning/cykel, kWh : 0.688•
Energiförbrukning (100 cykler) : 69•
Ljudnivå (dB) : 76•
Ljudklass : B•
Längd Eco-program 40-60 (t:m) : 3:20•
Vattenförbrukning per tvättcykel, l : 45•
Sladdlängd, (ca) m : 1.8•
Total effekt, W : 2200•
Spänning, V : 230•
SoftWater-teknologi : -•
Förblandning av tvättmedel : -•
Ånga : -•
Viktavkänning : -•
DirectSpray : -•
Produktnummer (PNC) : 914 912 528•
EAN-kod : 7332543792214•

Produktbeskrivning :
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tidsschema.


