
EW6F6449Q3 Vaskemaskine

Dit hverdagstøj, vasket med omsorg

Vores PerfectCare 600 vaskemaskine med SensiCare
System tilpasser programmets længde til fyldningens
størrelse og bruger mindre energi og vand, så intet
vaskes for længe. Sikrer de mest økonomiske
programmer selv til de mindste fyldninger.

Tilpasset pleje på kortere tid

Vores SensiCare System tilpasses fyldningen for at
undgå, at tøjet vaskes for længe. Det sikrer, at tingene
bevarer deres udseende og fornemmelse længere.

AutoDose beskytter dine bomuldsfavoritter.

AutoDose intelligente sensorer udregner den præcise
mængde vaske- og skyllemiddel og beskytter dit tøj
fra tidlig aldring grundet overdosering. Så holder dit
bomuldstøj tre gange længere. *gælder for bomuld
vasket ved 30°, automatisk dosering, 30 Electrolux

Flere fordele
Hold øje med dine vaske- og tørremaskiner fra din smartphone med
MyElectrolux-app’en.

•

Hver fiber i hver fyldning nås og rengøres grundigt for at bevare blødheden og
den friske duft.

•

Højtydende program, der hjælper med at fjerne bakterier og allergener fra dit
tøj.

•

Funktioner:

ECO Inverter Motor•
Mellemstort display•
Connectivity: Wi-Fi•
GentleCare skånsom tromle•
Mulighed for udskudt start•
Elektronisk balancekontrol•
Overdoseringskontrol•
Fuzzy-Logic mængdeautomatik•
Børnesikring•
Anti-overløbsbeskyttelse•
Woolmark Blue•
TimeManager®•
Rensningsprogram til tromle•
Vaskeprogrammer: Bomuld, Bomuld
øko, Syntetisk, Skånsom, Kvik 20 min,
Skyl, Centr./Tømning, Anti-allergi
damp, Tæppe, Silke, Uld, Sportstøj,
Fritidstøj, Denim, Business skjorter,
Maskinrens, Anti-allergi, Sengelinned,
Håndklæder, Gardiner, Fleece,
Arbejdstøj, Mikrofiber, Baby

•

Sprog til eftermontering i
betjeningspanel: Finsk, Norsk, Svensk,
Dansk

•

Tekniske data:

Produktserie : PerfectCare 600 SensiCare•
Maks. fyldmængde, kg. : 9•
Centrifugeringshastighed, max o/min : 1400•
Energieffektivitetsklasse : A+++-30%•
Centrifugeringsevne : B•
Motortype : EcoInverter•
Connectivity : Wi-Fi•
AutoDose : Ja•
Restfugtighed i % : 52•
Tromlevolume, liter : 68•
Lugeåbning, Ø, cm : 49•
Energiforbrug pr. år, kWh : 152•
Vandforbrug pr. år, liter : 10390•
Energiforbrug 60°C bomuld, hel fyldning, kWh : 0.82•
Lydniveau, vask, dB(A) : 51•
Lydniveau v/centrifugering, dB(A) : 75•
Vasketid, 60°C bomuldsprogram, hel fyldning, min. : 265•
Vandforbrug bomuld 60°C, hel fyldning, liter : 55•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x600x630•
Produktdybde max, mm : 660•
Hjul/stilleben : 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)•
Tilgangsslange, længde cm : 130•
Afløbsslange, længde cm : 145•
Ledningslængde, m : 1.8•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 2200•
Elementspænding, V : 230•
Stikprop : EU•
Vægt brutto/netto, kg : 78/76,5•
Toldkode : 84501190•
Produktnummer : 914 916 314•
EAN : 7332543710706•

Produktbeskrivelse:

Vaskemaskine med
AutoDose, som
udregner den præcise
mængde vaske- og
skyllemiddel til den
aktuelle fyldning og
beskytter dit tøj fra tidlig
aldring grundet
overdosering, i den store
9 kg. tromle. Maskinen
har indbygget WiFi, hvor
du via MyElectrolux
app'en kan fjernbetjene
din vaskemaskine fra din
smartphone samt få
ekspertvejledning til
pleje af dit tøj. Med
SensiCare systemet
tilpasses vasketiden til
fyldningen for at undgå
overvaskning og dermed
unødig slidtage på tøjet.
Føres hos udvalgte
forhandlere.
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