
Tilsæt damp for perfekt rent tøj
Vaskeprogrammet AntiAllergy Vapor 60ºC tilsætter damp sidst i programmet 
for at give dit tøj en hygiejnisk og effektiv rengøring. Det hjælper med at 
reducere bakterier og allergener i tøjet og sørger for bedre hygiejne for dit 
vasketøj.

Hver fiber nås, hvert tøjstykke bliver blødere
Vores SoftPlus funktion lægger først tøjet i blød, og fordeler det derefter jævnt. 
Det sikrer, at hver fiber nås, og at hvert stykke tøj i fyldningen føles blødt og 
dufter frisk endnu længere. 

Den rigtige mængde vaskemiddel? Lad AutoDose 
bestemme
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 
vask mod 10 vask fra en konkurrent.

Exceptionel tøjpleje med et klik på din smartphone 
Med MyElectrolux-app’en kan du fjernbetjene dine 
maskiner fra din smartphone. Med Care Advisor får du 
ekspertvejledning til pleje af dit tøj. Og med 
MyFavourites kan du gemme specifikke indstillinger til 
dit favorittøj. 

Skræddersyet vask giver perfekte resultater med 
SensiCare
Vores SensiCare System justerer automatisk 
programmets indstillinger, så de tilpasses fyldningen. 
Smarte sensorer reducerer forbrug af tid, vand og 
energi, så selv små fyldninger vaskes med præcision. 
For en effektiv rengøring uden risiko for slitage.

8 kg vaskemaskine med AutoDose som udregner den præcise mængde 
vaske- og skyllemiddel for beskyttelse af tøjet. Maskinen har WiFi, hvor du via 
MyElectrolux app'en kan få nyttig vejledning. SensiCare tilpasser vasketiden 
og maskinen er Woolmark Blue certificeret. Føres hos udvalgte forhandlere.

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.

Fordele og funktioner

• ECO Inverter Motor
• Mellemstort display 
• Skånsom tromle med beskyttende tromlemønster
• Elektronisk balancekontrol
• Overdoseringskontrol
• Fuzzy-Logic mængdeautomatik 
• Børnesikring
• Anti-overløbsbeskyttelse
• Woolmark Blue
• TimeManager® 
• Silkeprogram
• Rensningsprogram til tromle
• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, 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: Dansk, Norsk, Finsk
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Produktserie PerfectCare 600 SensiCare
Eco 40-60, hel fyldning, kg 8
Energiklasse C
Centrifugeringsklasse B
Maks. centrifugeringshastighed, o/min. 1400 o/min
Motortype EcoInverter
Connectivity WiFi
AutoDose Ja
UniversalDose -
Restfugtighed i %, vægtet 53
Tromlevolume, liter 68.6
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.625
Energiforbrug 100 cykl., kWh 63
Vandforbrug pr. vask, liter 47
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 75
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:30
Udvendige mål, HxBxD, mm 847x597x636
Produktdybde max, mm 658
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 914 916 315
EAN 7332543712649
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