
Dina plagg torkas utan problem
Den extra stora luckan garanterar att allt kan hanteras med lätthet, till och med 
överdimensionerade eller tunga kläder. 

Ömtåliga plagg kan nu torkas skonsamt 
Med vår funktion Ömtåligt kan även ömtåliga plagg läggas in i trumman. 
Programmet minskar temperaturen i valt program för en skonsammare 
torkning.

Din stil, ditt schema
Med Fördröjd start kan du anpassa starttiden så att det 
passar ditt schema. Ange bara tiden när du vill att 
maskinen ska starta så tar den hand om resten. 

Justera luckans öppning så den passar dig
Luckan på Electrolux torktumlare kan smidigt justeras under installationen för 
att kunna öppnas i fyra olika lägen. Det möjliggör bästa möjliga installation 
med dina andra maskiner, oavsett om de staplas ovanpå varandra eller 
placeras bredvid varandra. 

Mindre tid, mer klädvård 
Vårt SensiCare-system justerar torktiden efter 
fuktigheten på plaggen. Det sparar tid och energi utan 
att kompromissa på skonsamheten.

Vår enastående torktumlare PerfectCare 600 med SensiCare System 
identifierar fuktnivån för varje tvätt med specialsensorer och justerar torktiden 
därefter. Därför utsätts inte ens den minsta tvätt för alltför mycket värme.

Dina kläder torkade med omsorg 
Vår enastående torktumlare PerfectCare 600 med SensiCare System 
identifierar fuktnivån för varje tvätt med specialsensorer och justerar torktiden 
därefter. Därför utsätts inte ens den minsta tvätt för alltför mycket värme.

Produktfördelar

• Kondenstumlare: fukten kondenseras till en vattenbehållare, ingen extern 
ventilation krävs
• Fördröjd start
• Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
• Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
• Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
• Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Bomull, Fintvätt, Denim, 
Täcke, Lättstruket, Mix, Uppfräschning, Skjortor, Sport, Syntet 
• Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare 
• Medföljande tillbehör: Avloppsslang 
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Familj PerfectCare 600
Kapacitet tork bomull, kg 7.0
Energiklass B
Kondensationseffektivitetsklass B
Kondensationseffektivitetsklass 81
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, 
kW 4.23

Årlig energiförbrukning, kWh 504
Dörrhängning Vänster, omhängbar
Trumvolym, liter 104
Luckans öppning i diameter, cm 49
Volym kondensvattenbehållare, l 4.66
Ljudnivå, dB(A) 66
HöjdxBreddxDjup, mm 850x596x570
Max djup, mm 594
Sladdlängd, (ca) m 1.45
Total effekt, W 2250
Spänning, V 230
Frekvens, Hz 50
Trummans rörelse anpassar sig efter 
program -

Program för Ull, SIlke och 
Outdoorkläder -

Torka på låga temperaturer med 
värmepump -

Viktavkänning SensiCare
Nettovikt, kg 36.96
Produktnummer (PNC) 916 098 449
EAN-kod 7332543631407

Tekniska specifikationer

PerfectCare 600 Torktumlare 7.0 kg Kondens B

EW6C527G2

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDY180DE0000Q.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1599443?signature=27c5a4b96ff3e5df584dc4f553cf528d449b11a678437930440c0156e1005687

