EWS7146EDU Frontmatad tvättmaskin
Liten plats, utan kompromiss.
Bra klädvård behöver inte ta stor plats. Denna smidiga
tvättmaskin uppfyller alla dina krav på klädvård i en
kompakt storlek utan att kompromissa med prestanda.
Den tar upp till 50 % mndre plats än normalstora
tvättmaskiner samtidigt som den kan tvätta samma
Anpassa programmet efter ditt schema – inte
tvärtom
Se till att tvätten passar ditt schema. Med
TimeManager® kan du anpassa programmet och
tvätten blir klar precis när du vill att den ska vara det.

Den bästa skötseln av dina kläder – anpassar
programmet efter tvättmängden
Det intelligenta OptiSense-systemet i denna
tvättmaskin anpassar automatiskt tvättprogrammet
efter tvättmängd. Dina kläder tvättas aldrig för mycket
med den automatiska anpassningen av tid, vatten och
energi.

Fler produktfördelar :
• Woolmark Blue-certifiering (tidigare känt som Woolmark Gold) –
skonsammaste behandlingen garanteras.
• Flexibilitet att fastställa hur lång tid ditt tvättprogram ska ta

Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Specialdesignat program för siden
•LCD-display
•Anpassar tvättprogrammen efter
mängden tvätt
•Fördröjd start
•Sköljning med skumavkänning
•Barnlås
• 4 ställbara fötter
•Översvämningsskydd
•Tvättprogram: Bomull, Ekonomi,
Syntet, Handtvätt, Ylle Plus, Jeans,
Sköljning, Centrifugering/Tömning,
Finunderkläder, Siden, Gardiner,
Täcken, Sport, 5 skjortor 30 min
•Övriga indikatorer: Förtvätt, Lättstruket,
Senare start, Extra sköljning,
Start/Paus

• Produktmått H x B x D, mm : 850x595x448
•Max djup, mm : 491
•Färg : White
•Sladdlängd, (ca) m : 2.5
•Spänning, V : 230
•Säkring, A : 10
•Total effekt, W : 2200
•Energieffektivitetsklass : A+++
•Årlig energiförbrukning, kWh : 175,0
•Årlig vattenförbrukning, liter : 9999
•Deklarerat program : Standard bomull 60 halv och full maskin,
Standard bomull 40 halv maskin.
•Tvättkapacitet, kg : 7
•Motorsystem : Standard
•Centrifugeringseffekt : B
•Centrifugeringshastighet (v/min) : 1400
•Ljudnivå Tvätt dB(A) : 58
•Ljudnivå Centrifugering dB(A) : 78
•Restfuktighet efter centrifugering % : 53
•Tvätteknik : Eco-ventil
•Trumvolym, liter : 50
•Sensorer : •Färg : Vit
•Display : LCD
•Extra fördelar som ingår : Barnlås, Extra sköljning, Täcklock i
botten, Flytande tvättmedel
•Invändig belysning : Nej
•Vattenanslutning : Kallt
•Översvämningsskydd : Pressostat
•Nettovikt, kg : 62.5
•Produktnummer (PNC) : 914 338 925
•EAN-kod : 7332543395149
•Produkttyp : Slim Washing Machine Front Load
•Product Partner Code : All Open

Tvättmaskin som passar
små utrymmen perfekt
(endast 45 cm djup)
med hög kapacitet (7
kg). Den höga
centrifugeringen på
1400 varv/minut gör att
kläderna snabbt torkar
efter tvättningen.

