
SLÄTA UT MED ÅNGA, UNDVIK STRYKNING 
Ångprogrammet gör fibrerna i kläderna flexibla, vilket minskar skrynklor och 
behovet av att stryka. Dina kläder varar längre. Alternativet att snabbt fräscha 
upp kläder utan att köra omfattande program betyder också att de håller 
tidstestet med mindre exponering för temperatur och rörelse.

Fläckfritt, snabbt och energisnålt
ÖKOPower NonStop 4h/5kg-programmet är snabbt, effektivt och skonsamt. En 
maskin på 5 kg tvättas och torkas på fyra timmar. Programmet är inte bara 
tidsbesparande, utan också marknadens mest energisnåla. 

Dualsense för skonsam behandling
Dualsense-teknik erbjuder olika program för olika typer 
av material. Lägre värme och kontrollerade rörelser gör 
att alla ömtåliga material kan tvättas och torkas i ett och 
samma program. Både tvätt- och torkprogrammen har 
certifierats av Woolmark Blue. 

Justerbara program för extra bekvämlighet
ProSense Technology® justerar automatiskt tvätt- och 
torktiderna efter storleken på tvätten. Detta möjliggör 
bekväma och ekonomiska program - du sparar tid, 
energi och vatten - oavsett storlek på tvätten.

Tvätt/Tork som bevarar kläderna längre.
Patenterad ÖKOMix-teknologi som blandar och 
aktiverar tvätt- och mjukmedlet innan vattnet når tvätten 
i trumman. Effektivare fördelning för djupare, snabbare 
rengöring och jämnare torkning än andra maskiner på 
marknaden. 

Tvätt-tork 8000 Serie med ÖKOMix-teknik ‒ en unik förblandningsteknik som 
ger ett heltäckande skydd för dina kläder. 

VI PRESENTERAR DIN KLASSISKA FÖRSVARARE.
Tvätt-tork 8000 Serie med ÖKOMix-teknik ‒ en unik förblandningsteknik som 
ger ett heltäckande skydd för dina kläder.

Produktfördelar

• Fristående tvätt/tork
• Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
• Tvättkapacitet: 10 kg 
• Torkkapacitet: 6 kg 
• Max centrifugering:1600
• XXL ProTex-skontrumma
• Sköljning med skumavkänning
• Översvämningsskydd
• Automatisk torkning
• Tidstorkning
• Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
• Handtvättsprogram som gör att produkter handtvättsmärkta kan tvättas med 
maskin
• Ångprogram
• Tillval för fläckborttagning
• Barnlås
• Program: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Ylle/Handtvätt, Outdoor, 
OKOPower (5Kg/4h) One go, Steam, Sköljning, Centrifugering/Tömning
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Familj 8000-Serien KOMBI ÖKOMix
Energiklass A
Energiklass tvätt-tork E
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 10
Torkkapacitet, kg 6
Motortyp ÖkoInverter
Trumvolym, liter 69
Luckans öppning i diameter, cm 49
Produktmått H x B x D, mm 847x597x631
Max djup, mm 660
Hjul/Fötter 4 ställbara fötter
Tilloppsslang, cm 150
Längd tömningsslang, cm 140
Max centrifugering, v/m 1600
Effektivitetsklass centrifugering B
Energiförbrukning per tvättcykel, 
kWh/kg 0.512

Energiförbrukning per tvätt-torkcykel, 
kWh/kg 3.56

Ljudnivå (dB) 76
Ljudklass B
Tvätteffektivitetsindex 1.031
Längd Eco-program 40-60 (t:m) 3:50
Längd Eco-program 40-60 tvätt-tork 
(t:m) 7:55

Vattenförbrukning per tvättcykel, l 47
Återstående mängd fukt, % 52.9
Sladdlängd, (ca) m 1.8
Total effekt, W 2200
Spänning, V 230
VIktavkänning -
Förblandning av tvättmedel OkoMix
Ånga ProSteam
Nettovikt, kg 81.5
Produktnummer (PNC) 914 605 255
EAN-kod 7332543804764

Tekniska specifikationer
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