
FULL KONTROLL MED DINA FINGERTOPPAR
För att ge dig fullständig kontroll över tvättförhållandena för varje tvätt ger 
pekskärmens display intuitiv vägledning om alla tvättalternativ, information och 
inställningar.

VÄLJ VILKEN TID DU VILL TVÄTTA
Med Fördröjd Start kan du köra tvättprogrammet vid den tid du föredrar genom 
att automatiskt ställa in starttiden för ditt tvättprogram.

Energieffektiv tvätt på kortast möjliga tid
Många Eco-program sparar energi. Eco TimeSave 
sparar även tid. I programmet kan du välja ECO och 
TimeSave tillsammans, vilket ger en energieffektiv 
tvättmaskin på snabbast möjliga tid.

Öppnar försiktigt, arbetar effektivt.
Denna toppmatade tvättmaskin har ett avancerat Soft 
Opening System som ger dig tillgång till trumman på ett 
säkert sätt - och med endast en hand.

Tar hand om dina kläder. Sparar vatten och energi
Med ProSense®-tekniken vägs varje tvätt för att 
skräddarsy programmet och justerar till minimitiden 
som krävs för att tvätten ska bli helt ren. Minskar slitage 
och skyddar dina kläder. 

Med ProSense®-tekniken i 6000-seriens toppmatade tvättmaskiner vägs varje 
tvätt för att skräddarsy programmet och justerar till den minimala tiden som 
behövs för en noggrann rengöring. Kläderna behandlas på bästa sätt och 
tvättmaskinen optimerar utrymmet med en kompakt design.

Tar hand om dina kläder varje dag 
Med ProSense®-tekniken i 6000-seriens toppmatade tvättmaskiner vägs varje 
tvätt för att skräddarsy programmet och justerar till den minimala tiden som 
behövs för en noggrann rengöring. Kläderna behandlas på bästa sätt och 
tvättmaskinen optimerar utrymmet med en kompakt design. 

Produktfördelar

• Tvättkapacitet: 6 kg  
• Centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
• LCD display 
• Mjuköppnande luckor
• Stannar automatiskt med trumöppningen uppåt
• Fuzzy logic anpassar programmen till mängden tvätt
• Balanskontroll
• Extra hjul för enkel förflyttning
• Översvämningsskydd
• Program särskilt anpassat för sidenkläder
• TimeSaver
• Extra sköljning som tillval 
• Löstagbart tvättmedelsfack
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Lättstruket, Delicates, Wool\Silk, 
Duvet, Centrifugering/Tömning, Sköljning, Snabb Intensiv, Jeans, Cotton 20, 
Sport, 20min 3Kg
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Familj 6000 Series TL
Energiklass D
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 6
Motortyp Universal
Trumvolym, liter 42,0
HöjdxBreddxDjup, mm 890x400x600
Max djup, mm 600
Hjul 2 ställbara fötter + 2 hjul
Tilloppsslang, cm 150
Längd tömningsslang, cm 142
Centrifugeringshastighet (v/min) 1200
Effektivitetsklass centrifugering B
Energiförbrukning/cykel, kWh 0.646
Energiförbrukning (100 cykler) 65
Ljudnivå (dB) 77
Ljudklass C
Tvätteffektivitetsindex 1.031
Längd Eco-program 40-60 (t:m) 3:17
Vattenförbrukning per tvättcykel, l 40
Återstående mängd fukt, % 53.5
Sladdlängd, (ca) m 2,4
Total effekt, W 2200
Spänning, V 230
Förblandning av tvättmedel -
Ånga -

VIktavkänning ProSense
Nettovikt, kg 58
Produktnummer (PNC) 913 143 501
EAN-kod 7332543796472

Tekniska specifikationer
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