
BLØDGØR MED DAMP FOR MINDRE STRYGNING 
Dampprogrammet løsner fibrene i tøjet, mindsker folder og dermed strygning. 
Sikrer, at det ser ud og føles bedre længere. Genopfrisk hurtigt tøjet, skån det 
og hold det som nyt i længere tid.

ULTIMATIV FLEKSIBILITET FOR DAGLIG KOMFORT 
Fuld kontrol: vælg ét program med vask og tørring eller vælg separate vaske- 
eller tørreprogrammer. Den ultimative fleksibilitet fra en fremragende vaske-
tørremaskine. 

TILPASSEDE PROGRAMMER FOR OPTIMAL VASK
ProSense Technology® justerer automatisk vaske- og 
tørretiden til mængden af vasketøj i tromlen. Det giver 
praktisk og økonomisk vask – sparer tid, energi og vand 
– både med lidt eller meget vasketøj.

FRA TØRT TIL TØRT PÅ ÉN TIME
Vask og tør på Én time med NonStop 60 minutters 
programmet. Det betyder, at tøjet er klart til at tage på. 
Stadig optimal pleje af dit tøj – uden at gå på 
kompromis.

DUAL TEKNOLOGI FOR SKÅNSOM PLEJE
Vores DualSense teknologi tilpasser programmet, 
temperaturen og tromlebevægelserne efter tøjets fibre. 
Så du kan vaske og tørre alt tøj nænsomt på én gang. 
Vaske- og tørreprogrammerne er certificeret af 
Woolmark Blue og gør at selv uld med mærket 
"håndvask" sikkert kan vaskes og tørres. Et dedikeret

Vaske-/tørremaskine med DualSense teknologi for optimal beskyttelse af alt dit 
hverdagstøj, ved sensorer der justerer vasketiden og tørretiden efter 
fyldmængden. Vask op til hele 8 kg pr. vask og tør op til 4 kg. Både 
vaskemaskine- og tørretumbler-delen er certificeret med Woolmark Blue.

BESKYTTELSE AF DIT HVERDAGSTØJ.
Den nye vaske-/tørremaskine med DualSense teknologi tilpasser temperatur, 
tromlebevægelse og programmer til tøjet. Alt fra jakker til bløde bluser kan 
vaskes blidt, tørres og beskyttes på én gang.

Fordele og funktioner

• Fritstående vaske-/tørremaskine
• Kondenstørretumbler
• Overdoserings kontrol
• Anti-overløbsbeskyttelse
• Automatisk tørring efter endt vask
• Mulighed for tidsstyret tørring
• Uldprogram
• Håndvaskprogram
• Dampprogrammer
• NonStop program vasker og tørrer 1 kg tøj på 1 time
• Pletfjernings-funktion
• Woolmark Blue
• Børnesikring
• Programmer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld/håndvask, 
Fritidstøj, NonStop 60 min, Damp, Skyl, Centr./Tømning
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 7000 Series DualSense
Installation Fritstående
Eco 40-60, hel fyldning, kg 8
Vask / Tør, kg (nominel kapacitet) 4
Centrifugeringshastighed, o/min. 1551
Tørrekapacitet, kg. 4
Energiklasse C
Energiklasse, vask/tør E
Centrifugeringsklasse B
Motortype ÖkoInverter
Restfugtighed i %, vægtet 51
Vaskeeffektivitet, indeks 1.031
Vaskeeffektivitet, indeks, vask/tør 1.031
Tromlevolume, liter 55
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask / tør, kWh/kg 2.5
Energiforbrug pr. vask, kWh/kg 0.625
Vandforbrug pr. vask, liter 47
Lydniveau, dB(A) 76
Lydniveauklasse B
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:30
Programlængde Eco 40-60 vask/tør, 
t:m 6:15

Maks temp (nominel kapacitet), ° C, 
vask/tør 38

Maks temp (halv), °C, vask/tør 31
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 140
Udvendige mål, HxBxD, mm 847x597x551
Produktdybde max, mm 575
Hjul/stilleben 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Elementspænding, V 230

Tekniske data
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