
Rent tøj, når det passer dig 
Indstil programstart til at passe ind i din tidsplan ved hjælp af vaskemaskinens 
udskudt start-funktion. Det friske og duftende vasketøj er klar til at blive taget 
ud, når du har tid. Den mest bekvemme måde at vaske på. 

Mindre energi, mere tid 
Med Eco TimeManager kan du tilpasse vaskeprogrammets længde til den tid, 
du har til rådighed. Det sparer dig både tid og energi uden at gå på kompromis 
med grundig vask af dit tøj.

Hver fiber nås, hver ting bliver blødere
Vores SoftPlus mulighed 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. 

Anti-Allergi for perfekt rent
Vores Anti-Allergi program holder en høj temperatur i 
længere tid for at fjerne allergener og bakterier fra tøjet.

Tilpasset pleje på kortere tid
Vores SensiCare System tilpasses fyldningen for at 
undgå, at tøjet vaskes for længe. Det sikrer, at tingene 
bevarer deres udseende og fornemmelse længere. 

God vaskemaskine med SensiCare, der sikrer at tøjet ikke overvaskes. 
Maskinens kapacitet er op til max 7 kg og har en tromle med beskyttende 
tromlemønster og er Woolmark Blue certificeret, hvilket betyder at du kan 
vaske selv sarte tekstiler i denne maskine.

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

• Kulfri inverter motor
• Lille LED display med visning af resttiden 
• Mulighed for udskudt start
• Overdoseringskontrol
• Børnesikring
• Anti-overløbsbeskyttelse
• Woolmark Blue
• TimeManager® 
• Silkeprogram
• SoftPlus funktion til skyllemiddel
• Vaskeprogrammer: Start/pause, Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, 
Kvik 14 min, Skyl, Centr./Tømning, Anti-allergi damp, Tæppe, Silke, 
Uld/håndvask, Sportstøj, Fritidstøj, Denim
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie PerfectCare 600 SensiCare
Eco 40-60, hel fyldning, kg 7
Energiklasse D
Centrifugeringsklasse B
Centrifugeringshastighed, o/min. 1351
Motortype Inverter
AutoDose -
Restfugtighed i %, vægtet 53
Tromlevolume, liter 53
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.688
Energiforbrug 100 cykl., kWh 69
Vandforbrug pr. vask, liter 45
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 76
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:20
Udvendige mål, HxBxD, mm 850x600x575
Produktdybde max, mm 600
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 914 917 502

EAN 7332543792238
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