
Delay Start , tvätta när du vill
Delay Start ger dig full kontroll över tvätten. Du kan sätta timern i intervall från 
2-20 timmar, vilket gör det lätt att planera så att den blöta tvätten inte blir 
liggande i maskinen när du har annat att göra. 

Styr tvättiden med FlexiTime
"
Med FlexiTime-knappen kan du snabba på tvättprogrammet så att tiden passar 
dig. Tryck en gång för att aktivera och en gång till för att snabba på 
programmet. Du kan använda funktionen fyra gånger per tvätt – och spara tid 
med varje knapptryck."

Mindre att stryka med EasyIron
EasyIron-programmet tvättar dina kläder extra försiktigt, vilket minskar veck 
och skrynkel. Under programmet ändrar tvättrumman riktning så att tvätten rör 
sig friare. Det betyder mindre stryktid för dig. 

Tvätta effektivt med CleanBoost
Tvättprogrammet CleanBoost 60 grader avslutar programmet med ånga – för 
effektiv och hygiensk rengöring. Ångan tar bort bakterier och allergener vilket 
bidrar till bättre tvätthygien. 

Snabbprogrammen är anpassade för dagar när du måste tvätta, men 
egentligen vill göra annat. 60 minuters-programmet är en komplett snabbtvätt 
medan 30 minuters-programmet är för mindre tvättmängder. Och om du har 
riktigt bråttom är 14 minuters-programmet Rapid+ bra för enstaka plagg.

Snabba tvättprogram. Mer tid till annat. 
Snabbprogrammen är anpassade för dagar när du måste tvätta, men 
egentligen vill göra annat. 60 minuters-programmet är en komplett snabbtvätt 
medan 30 minuters-programmet är för mindre tvättmängder. Och om du har 
riktigt bråttom är 14 minuters-programmet Rapid+ bra för enstaka plagg.

Produktfördelar

• Tystgående invertermotor
• Soft Drum 
• Fördröjd start
• Balanskontroll
• Sköljning med skumavkänning
• Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
• Antal avdelningar i tvättmedelsfacket: 2
• Extra sköljning
• Barnlås
• Aqua Control-slang förhindrar översvämningar
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Ylle, Denim, Sport 
Wear, Centrifugering/Tömning, Sköljning, Dark Clothes, CleanBoost, 14min 
Refresh, 30min Rapid, 60m EasyWash

Frontmatad tvättmaskin 7 kg 1400 varv
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Energiklass C
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 7
Motortyp Inverter
Trumvolym, liter 53
Luckans öppning i diameter, cm 42
Produktmått H x B x D, mm 847x597x568
Max djup, mm 578
Djup öppen dörr/lucka, mm 956
Hjul/Fötter 4 ställbara fötter
Tilloppsslang, cm 150
Längd tömningsslang, cm 145
Centrifugeringshastighet (v/min) 1400
Effektivitetsklass centrifugering B
Energiförbrukning/cykel, kWh 0.593
Energiförbrukning (100 cykler) 59
Ljudnivå (dB) 76
Ljudklass B
Tvätteffektivitetsindex 1.031
Längd Eco-program 40-60 (t:m) 3:20
Vattenförbrukning per tvättcykel, l 40
Återstående mängd fukt, % 53.3
Sladdlängd, (ca) m 1.8
Total effekt, W 2200
Spänning, V 230
Nettovikt, kg 64.5

Produktnummer (PNC) 914 918 452
EAN-kod 7332543808847

Tekniska specifikationer

Frontmatad tvättmaskin 7 kg 1400 varv
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