Toppmatet vaskemaskin
EW6T4226B2

Skånsom hverdagsvask
600 toppmater vaskemaskin med SensiCare-systemet justerer lengden på
programmet for å matche størrelsen på klesvasken. Den bruker riktig mengde
vann, tid og energi for å behandle klesvasken akkurat riktig, uansett
tøymengden. Klærne ser bra ut dobbelt så lenge.

Plasseffektiv, toppmatet vaskemaskin med Woolmark Blue-sertifisering som
garanterer skånsom vasking av alle tekstiler. Utsatt start og TimeManager gjør
at du kan planlegge vasketiden nøyaktig slik du vil ha det.

Fordeler og Egenskaper
SensiCare System - Tilpasset pleie på kortere tid
SensiCare-systemet veier tøymengden og justerer
automatisk syklusen slik at klærne dine rengjøres
akkurat så lenge de trenger. Forhindre overvask og
sikrer at klesplagg beholder deres utseende og struktur
i lengre tid.

Vask opptil 50 prosent raskere med TimeSavealternativet
Opplev grundig vask på kortere tid med TimeSavetilvalget. Trykk på knappen for å redusere maskinens
hovedsyklustid med opptil 50 prosent. Bomullstøy og
syntetisk tøy behandles med den samme grundige
rengjøringen på halve tiden.

Klesvasken tilpasses med Delay Start (utsettelse)
Funksjonen Delay Start (utsettelse) gir deg kontroll over
klesvasken din. Du kan utsette starttidspunktet for
vaskesyklusen din, slik at klær ikke blir sittende i
trommelen i flere timer. Nå kan klesvasken tilpasses
deg.

Frisk opp med Anti-Allergy programmet
Anti-Allergy-programmet med høy ytelse jobber hardt for å fjerne irriterende
stoffer fra klesvasken. Kombiner vaskesyklus og damp for å behandle hvert
fiber dypt og skånsomt.
Woolmark Blue-sertifisert syklus
Maskinvask ulltøyet ditt uten risiko med den Woolmark Blue-sertifiserte
syklusen vår. Den vasker med mild og skånsom håndvask-behandling, slik at
klærne holder formen og bevarer mykheten. Resultatet sørger for at du kan
bruke favorittplaggene dine lenger.

• Vaskekapasitet:
• Maksimum sentrifugeringshastighet:
• LCD-display
• Mulighet for utsatt start
• Woolmark Blue
• Fuzzy Logic mengdeautomatikk
• Balansekontroll for trommelen
• Ekstra hjul
• Barnesikring
• Lekkasjesikring

Toppmatet vaskemaskin
EW6T4226B2
Produktspesifikasjon
Serie
Kapasitet i tørt tøy (kg)
Max. spin speed (rpm) (2010/30/EC)
Energieffektivitetsklasse
Spin drying efficiency (2010/30/EC)
Motorsystem
Moisture % after max. spin
(2010/30/EC)
Trommelvolum i liter
Washing noise (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC)
Spinning noise (dB(A) re 1 pW)
(2010/30/EC)
Energy cons. annual (kWh)
(2010/30/EC)
Water cons. annual (l) (2010/30/EC)
Declared programme (2010/30/EC)
Utvendige mål HxBxD (mm)
Depth max, mm
Hjul/ben
Lengde på kabel (m)
Lengde på inntakslange
Outlet hose length
Tilkoblingseffekt, w

PerfectCare 600
6
1200
A+++
B
Universal
53
42
57
78
150,0
9490
Std cotton 60 half & full load,Std
cotton 40 half load
890x400x600
600
2 adj feet + 2 wheels
2,36
130 cm
135
2200

Volt
Plugg
Vekt i kg, brutto/netto
Intrastat code
PNC
EAN-kode

230
Jordet
60/58,00
84501119
913 118 508
7332543682904

