
Ingen filterrengøring nødvendig med AutoClean
AutoClean systemet filtrerer partikler fra i vaskeprocessen og samler de små 
ting i lugens gummibælg. Den er endda selvrensende*, hvilket betyder mindre 
tid på vedligeholdelse og mere tid til dig selv. 

*Normal husholdning. Læs brugsanvisningen for opnåelse af bedst 
vedligeholdelse.

Skift indstillinger med intuitiv fingertouch-betjening 
Nyd den intuitive kontrol over din vaskemaskine med fingertouch-betjeningen. 
Få nemt styr på indstillinger, og start vasken med blot ét tryk på en knap. 

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. 

Vasketøj, der er klart, når du ønsker det, med Udskudt start
Udskudt start-funktionen vasker tøjet, når det passer dig. Du kan udsætte 
vaskeprogrammets starttid, så tøjet ikke skal ligge i tromlen i timevis. Nu er 
vasketøjet klart, når du skal bruge det.

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.

Energivenlig vaskemaskine med TimeCare, og programmer der kan forkortes, 
og som passer perfekt til de daglige små vaske samt mulighed for udskudt 
start. AutoSense justrere selv vand, energiforbrug og vasketid efter fyldningen 
for skånsom pleje. Maskinen har en kapacitet på op til 8 kg.

Mindre tid på vask, mere tid til dig selv
TimeCare-vaskemaskinen med TimeManager-funktion tilpasser 
vaskeprogrammerne til dig. Vælg TimeManager-funktionen, og forkort 
programmet op til fire gange. Sikrer fantastiske vaskeresultater, når det passer 
dig.

Fordele og funktioner

• Skånsom tromle med beskyttende tromlemønster
• Mulighed for udskudt start
• Elektronisk balancekontrol
• Overdoseringskontrol
• Fuzzy-Logic mængdeautomatik 
• Børnesikring
• Anti-overløbsbeskyttelse
• TimeManager® 
• Silkeprogram
• Vaskeprogrammer: Kvik, Kvik 30 min, Kvik 14 min, Centrifugering, Tømning, 
Skyl, Anti-allergi, Tæppe, Sportstøj, Uld/Silke, Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, 
Skånsom, Start/pause
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie TimeCare
Eco 40-60, hel fyldning, kg 8
Energieffektivitetsklasse E
Centrifugeringsklasse B
Motortype Universal
AutoDose -
Restfugtighed i % 52
Tromlevolume, liter 53
Lugeåbning, Ø, cm 46
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.825
Energiforbrug, 100 vask, kWh 83
Vandforbrug pr. vask, liter 47
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 78
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:30
Udvendige mål, HxBxD, mm 850x600x570
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
Produktnummer 914 912 350
EAN 7332543682270

Centrifugeringshastighed, o/min. 1351
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