
ÖKOINVERTER, DET LAVESTE ENERGIFORBRUG
Med den nye, energieffektive ÖKOInverter-motor får du effektivitet, holdbarhed 
og suveræn ydeevne, på alle vaskeprogrammer.

Mindre strygning - tøjet genopfriskes 
Denne vaskemaskine benytter damp til at opfriske tøjet. De korte, skånsomme 
dampprogrammer fjerner lugte og reducerer krøl. Eller du kan afslutte 
programmet med skånsom damp, så du næsten undgår strygning.

Fiberbeskyttelse med ÖKOMix-teknologien
Med ÖKOMix forblandes vaskemiddel og 
blødgøringsmiddel med vand, opløses og aktiveres 
helt, inden det kommer ind i tromlen. Det er den første 
vaskemaskinteknologi, der fordeler rengøringsmidler og 
blødgøringsmidler helt jævnt - og sørger for, at de når, 
rengør og plejer hvert fiber.

Plejer dit tøj og sparer vand og energi
ProSense® teknologien vejer automatisk hver fyldning. 
Sensorer justerer vasketiderne præcist og sikrer 
optimal vask. Dit vasketøj er friskt og som nyt, og du 
sparer vand og energi.

Grundig pleje med ÖKOPower-programmet
ÖKOPower er det daglige vaskeprogram, der giver dig 
alt, hvad du har brug for. Vask tøj på kun 59 minutter 
med gode resultater og mindre energiforbrug. Det 
ideelle program til daglig brug uden at gå på kompromis 
med ydeevne eller bæredygtighed. Det er grundig pleje 
hurtigere.

ÖKOMix vaskemaskine med rummelig 9 kg tromle der plejer og skåner dit tøj. 
Unik, innovativ vasketeknologi som blander vaske- og skyllemiddel før vask for 
fantastiske resultater. Model med 1600 omdrejninger, og imponerende lavt 
energiforbrug. Føres hos udvalgte forhandlere.

Vi præsenterer forsvareren af de daglige favoritter
Fremragende ydeevne på under en time med ÖKOPower-programmet. 
Optimeret til dine daglige favoritter, der grundigt vasker en blandet fyldning på 
kun 59 minutter. Effektiv rengøring ved lavere temperaturer er muliggjort af 
vores unikke forblandingsteknologi. For fantastisk pleje med mindre 
energiforbrug.

Fordele og funktioner

• ÖKOMix vaskesystem
• ÖKOInverter motor
• Dampprogrammer 
• Skånsom XL Protex tromle
• Vasketeknologi med Jet-system
• Advanced Washing Technology
• Spar tid-funktion
• Overdoseringskontrol
• Pletfjerning som tilvalg
• Sæbeskuffe med 4 rum
• Ekstra skyl som tilvalg
• Børnesikring
• Antioverløbsanordning med Aqua Control-sensor
• Woolmark Green
• ÖKOPower vaskeprogram
• Vaskeprogrammer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld/Silke, 
Damp, ÖKOPower, 20 min. - 3 kg, Fritidstøj, Jeans, Anti-allergi
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie 8000 Series ÖkoMix
Eco 40-60, hel fyldning, kg 9
Energiklasse A
Centrifugeringsklasse B
Centrifugeringshastighed, o/min. 1551
Motortype ÖkoInverter
AutoDose -
Restfugtighed i %, vægtet 52.8
Tromlevolume, liter 69
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.493
Energiforbrug 100 cykl., kWh 49
Vandforbrug pr. vask, liter 46
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 76
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:40
Udvendige mål, HxBxD, mm 847x597x631
Produktdybde max, mm 660
Hjul/stilleben 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 257
Ledningslængde, m 1,45
Tilslutningseffekt, 230V, W 2200
Elementspænding, V 230
Produktnummer 914 550 719

EAN 7332543797219
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