
Anpassa programmet efter ditt schema – inte tvärtom
Se till att tvätten passar ditt schema. Med TimeManager kan du anpassa 
programmet och tvätten blir klar precis när du vill att den ska vara det. 

Tvätta och torka allt i maskinen på en timme
DualCares™ 60-minuters tvätt- och torkprogram är perfekt om du vill tvätta 
efter jobbet – eller när du har bråttom. Ger utmärkt resultat på bara en timme, 
sparar tid och ger dig den bästa energieffektiviteten.

Upptäck fördelarna med ånga
Professionella tvätterier använder ånga för att få 
fibrerna mjukare och ta bort skrynklor. Vårt ångprogram 
ger dig samma förutsättningar hemma, samtidigt som 
lukter elimineras och strykningen blir enklare. Det 
innebär att du inte behöver lägga lika mycket tid på 
tvätten. 

Teknologi som skräddasyr varje cykel
Lägg bara in tvätten i maskinen och låt DualCare™ 
sköta resten. OptiSense-tekniken känner automatiskt 
av hur stor tvätten är och beräknar vattenförbrukning 
och programtid. Det spelar ingen roll vad du tvättar, 
maskinen tar alltid hand om dina kläder på bästa sätt. 

Kombinerad tvättmaskin och torktumlare med en 
mjuk touch
Tack vare DualCare™-systemet i den här maskinen 
kan du tvätta och torka alla dina ömtåliga plagg, 
inklusive plagg med etiketten "Endast handtvätt". 
Skonsamma program och lägre torktemperaturer 
innebär att man inte bara ser skillnaden, man känner 
den också. 

Med Electrolux DualCare™ kombinerade tvättmaskin och torktumlare kan du 
tvätta och torka tvätten i ett svep. Med program för alla slags tyger, inklusive 
ylle och ömtåliga plagg, kan du tryggt tvätta och torka dina favoritkläder om 
och om igen. 

Dubbel omsorg, halva utrymmet 
Med Electrolux DualCare™ kombinerade tvättmaskin och torktumlare kan du 
tvätta och torka tvätten i ett svep. Med program för alla slags tyger, inklusive 
ylle och ömtåliga plagg, kan du tryggt tvätta och torka dina favoritkläder om 
och om igen.

Produktfördelar

• Fristående tvätt/tork
• Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
• Tvättkapacitet: 8 kg 
• Torkkapacitet: 4 kg 
• Max centrifugering:1600
• TimeManager® 
• Extremt tyst invertermotor för bästa prestanda 
• Sköljning med skumavkänning
• Översvämningsskydd
• Tidstorkning
• Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
• Sidenprogram speciellt anpassat för skonsam tvätt och centrifugering
• Ångprogram
• Woolmark Blue
• Barnlås
• Program card languages: Danska, Finska, Norska, Svenska
• Program: Eco 40-60, Cottons, 60 min 2 in 1, Syntet, Delicates, Siden, Ylle 
Plus, Duvet, Centrifugering/Tömning, Sköljning, Torkning Ylle, Synthetic 
Drying, Cotton Drying, Steam Refresh\Anticrease

8kg

EW2W3068E3

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEWD210PA0000W.jpg


Energiklass D
Energiklass tvätt-tork E
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60 8
Torkkapacitet, kg 4
Motortyp Inverter
Trumvolym, liter 52
Luckans öppning i diameter, cm 46
Produktmått H x B x D, mm 847x597x534
Max djup, mm 557
Djup öppen dörr/lucka, mm 983
Hjul/Fötter 4 ställbara fötter
Tilloppsslang, cm 130
Längd tömningsslang, cm 140
Max centrifugering, v/m 1600
Effektivitetsklass centrifugering B
Energiförbrukning per tvättcykel, 
kWh/kg 0.725

Energiförbrukning per tvätt-torkcykel, 
kWh/kg 2.659

Ljudnivå (dB) 76
Ljudklass B
Tvätteffektivitetsindex 1.031
Längd Eco-program 40-60 (t:m) 3:30
Längd Eco-program 40-60 tvätt-tork 
(t:m) 6:15

Vattenförbrukning per tvättcykel, l 45
Återstående mängd fukt, % 52.7
Sladdlängd, (ca) m 1700
Total effekt, W 2200
Spänning, V 230
Anpassade trumrörelser efter program -
Förblandning av tvättmedel -
Ånga -
Nettovikt, kg 68.5
Produktnummer (PNC) 914 603 527
EAN-kod 7332543827732

Tekniska specifikationer

8kg

EW2W3068E3

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1736560?signature=5c95890dd08935cf13576405547d77b6372f95fe7d5ccae481f2cfa0224393cd

