
Med Elvita får du plats för allt det du uppskattar. Du får noga utvalda
produkter med kloka lösningar till ett bra pris, designade för att lösa
vardagen. Det är produkter för hela hemmet, som ger plats åt hela livet.

Mitt val Fördröjning Snabbtvätt SpaCare

CTC7107V
Tvätt/tork kombi

• Tvättkapacitet 10 kg
• Torkkapacitet 7 kg
• Maximalt centrifugeringsvarvtal: 1500 varv/min
• 14 valbara program
• Tvättat och torrt på en timme

En designad premium kombimaskin
Med en kombimaskin får du allt i en maskin och sparar
utrymme. Denna exklusiva maskin har en LED-display, en svart
elegant pekskärm, 14 program och fyra torknivåer. Den kan
tvätta och torka textilier på en timme. Om du är intresserad av
inredning och design är detta rätt kombimaskin för dig.

Smarta och effektiva program
Denna kombimaskin kan tvätta och torka kläderna i ett enda
steg. Maskinen har många program för att tvätta plagg av
bomull, syntet, ylle och blandade material. Den kan även
användas för att endast torka kläder och textilier. Detta är en
mycket användbar maskin.

Skapa ditt eget favoritprogram
Med denna maskin kan du justera torknivån,
centrifugeringsvarvtalet och temperaturen och lägga till en
förtvätt eller en extra sköljning. Du kan spara din
favoritkombination med program och inställningar som Mitt val,
ditt helt eget program. Denna maskin är flexibel och en perfekt
följeslagare för alla tvättbehov.

Välj när det ska vara klart
Du kan använda Fördröjning för att bestämma vilken tid som
tvätten ska vara klar. Med funktionen Omstart kan du pausa
tvättprogrammet och lägga till plagg: bara öppna, lägg i och
fortsätt tvätta. Maskinen tvättar och torkar dina syntetkläder på
bara en timme. Snabbtvätt minskar tvättiden. Tillbringa mindre
tid på att tvätta och mer tid åt att ha kul.

En högre nivå av renhet
Babykläder-programmen används för att eliminera bakterier.
SpaCare använder ånga för att tvätta tvätten, som tar bort
bakterier och gör kläderna mjukare och skönare. Denna
tvättmaskin ger dig en högre nivå av renhet.
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Produktegenskaper
Färg Vit

Installation Fristående

Matning Frontmatad

Tvättkapacitet 10 kg

Torkkapacitet 7 kg

Max. centrifugeringsvarvtal 1500  varv/min

Display Ja

Fördröjd start Ja

Viktsensor Nej

Ångfunktion Ja

Översvämningsskydd Ja

Barnlås Ja

Tekniska specifikationer
Nettovikt 72 kg

Volym, trumma 70,0 l

Höjd 850 mm

Bredd 595 mm

Djup 565 mm

Dörrgångjärn Vänster

Vatteninloppsslangens längd 1,5 m

Vattenavloppsslangens längd 1,5 m

Strömförsörjning 220-240 V,
50 Hz

Sladdlängd, typ av kontakt 1,5 m, jordad

Märkström 10 A

Märkeffekt 1900 W

Standardvattentryck 0,05 MPa ~
1 MPa

Nominell bullernivå centrifugering 80 dB

Centrifugering bullerklass C

Nominell restfuktighet efter ECO
40-60-program 53 %

Viktad vattenförbrukning, tvätt 52 l/program

Viktad vattenförbrukning, tvätt och torkning 100 l/program

Energieffektivitetsklass, tvätt B

Energieffektivitetsklass, tvätt och tork D

Centrifugering-torkning effektivitetsklass B

Modellbeteckning CTC7107V

Läs mer om produktens energieffektivitet på
https://eprel.ec.europa.eu/. Använd modellbeteckningen för att
hitta information.

Mått

Energimärkning


