
EW2F3047R3 Vaskemaskine

Hurtigere vask uden kompromis

TimeCare-vaskemaskinen tilbyder korte programmer, som er perfekte til de
daglige vaske, små mængder vasketøj og travle dage. Med Quick-funktionen
afkorter du automatisk et program med op til 50% for korte vaske og fantastiske
resultater, uden at gå på kompromis.

AutoSense for automatiske justeringer af
vaskeprogrammer
AutoSense-funktionen tilpasser sig dine behov for
fortræffelig tøjpleje. Denne funktion tilpasser
vasketiden samt vand- og energiforbruget efter
mængden af vasketøj. For komplet tøjpleje uden
ressourcespild.

Skånsom tromle for skånsom tøjpleje

Den skånsomme tromle er designet til at håndtere dit tøj med fuld nænsomhed.
Skånsomme vandstråler løfter og beskytter vasketøjet under vask, mens det
specielle tromlemønster forhindrer tøjet i at blive skadet eller ødelagt under
centrifugering.

Flere fordele
Med udskudt start kan du udsætte vasken og få nyvasket tøj, når det passer
dig.

•

Indstil din vaskemaskine med fingertouch-betjeninger.•

AutoClean afløbssystemet, der renser sig selv, så du ikke skal gøre det•

Funktioner:

Mulighed for udskudt start•
Elektronisk balancekontrol•
Overdoseringskontrol•
Fuzzy-Logic mængdeautomatik•
Børnesikring•
Anti-overløbsbeskyttelse•
TimeManager®•
Vaskeprogrammer: Bomuld øko,
Syntetisk, Finvask, Daily Express, Kvik
30 min, Kvik 14 min, Centrifugering,
Tømning, Skyl, Anti-allergi, Bomuld,
Start/pause, Tæpper, Sportstøj,
Uld/Silke

•

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

•

Tekniske data:

Produktserie : TimeCare•
Fyldmængde v. vask, kg. : 7 kg•
Centrifugeringshastighed, max o/min : 1400 o/min•
Energieffektivitetsklasse : A+++•
Centrifugeringsevne : B•
Motortype : Universal•
AutoDose : -•
Restfugtighed i % : 52•
Tromlevolume, liter : 53•
Lugeåbning, Ø, cm : 42•
Energiforbrug pr. år, kWh : 171,0•
Vandforbrug pr. år, liter : 9499•
Lydniveau, vask, dB(A) : 58•
Lydniveau v/centrifugering, dB(A) : 78•
Energiforbrug 60°C bomuld, hel fyldning, kWh : 0.92•
Vasketid, 60°C bomuldsprogram, hel fyldning, min. : 250•
Vandforbrug bomuld 60°C, hel fyldning, liter : 44•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 847x597x568•
Produktdybde max, mm : 578•
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•
EAN : 7332543751006•

Produktbeskrivelse:

Energirigtig A+++ basis
vaskemaskine med
TimeCare system, der
har programmer, der
kan forkortes, og som
passer perfekt til de
daglige små vaske samt
mulighed for udskudt
start. Maskinen har en
kapacitet på op til 7 kg.
AutoSense vurdere selv
vasketid, vand og
energiforbrug efter
fyldemængden for
skånsom pleje.



EW2F3047R3 Vaskemaskine


