
Bekvemmelighed i ét program
Vores Wash&Dry-program sørger for nem pleje af dit tøj med et tryk på en 
knap. Vælg et enkelt tørt-til-tørt program til at rengøre alt i én strømlinet 
proces, eller vælg separate vaske- og tørreprogrammer til virkelig fleksibel 
pleje.

Klar til brug på én time
Vores NonStop 60-minutters program vasker og tørrer små fyldninger på kun 
én time på et ekstremt hurtigt og effektivt program. Så du nemt kan få dit tøj 
rent og plejet, når du ønsker det.

SteamCare med FreshScent giver færre folder og sparer vand.
Gør tøjet frisk igen med vores SteamCare System med FreshScent. Ved at 
friske dit yndlingstøj op med damp kan du spare over 40 l vand pr. cyklus, 
begrænse folder og dermed behovet for at stryge. Få ekstra friskhed ved at 
tilsætte duft.

SensiCare System - tilpasset pleje på kortere tid

Vores SensiCare System vejer hver fyldning og justerer 
automatisk programmet, så dit tøj bliver rent på rette 
tid. Det forhindrer overvask og sikrer, at tingene holder 
deres udseende og fornemmelse længere.

DualCare System - de ideelle indstillinger til dit tøj
DualCare System justerer automatisk programmerne til 
stoftype og fyldningens vægt. Så tøjet plejes ved 
optimal temperatur og tromlebevægelse. Vasker og 
tørrer i én proces. Så tøjet holder udseende, 
fornemmelse og kvalitet. 

Vaske-/tørremaskine med kapacitet op til 8 kg vask og 4 kg tør. DualCare 
sikrer både optimale temperaturer og kan indstilles til at vaske og tørre i 
samme proces. Til dagligdagens små vaske kan NonStop 60 min. anbefales. 
Vaskemaskinen har damp og både vask og tør er Woolmark Blue certificeret.

Dit tøj, vasket og tørret på én gang
Vores PerfectCare 700 vaskemaskine tørrer dit tøj i en praktisk tør-til-tør 
cyklus. DualCare-systemet registrerer tekstiltypen samt fyldningens vægt og 
justerer derefter temperaturen og tromlebevægelsen for at yde den største 
pleje for hvert stykke tøj. For at sikre, at alle tekstiler ser ud og føles som nye i 
længere tid.

Fordele og funktioner

• Kondenstørretumbler
• Overdoserings kontrol
• Anti-overløbsbeskyttelse
• Automatisk tørring efter endt vask
• Mulighed for tidsstyret tørring
• Mulighed for udskudt start
• Uldprogram
• Dampprogrammer
• Woolmark Blue
• Børnesikring
• Programmer: Start/pause, Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, Skånsom, Uld, 
Steam FreshScent, Centr./Tømning, Skyl, Maskinrens, Anti-allergi, Sportstøj, 
Fritidstøj, Denim, NonStop 1t/1kg
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
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Produktserie PerfectCare 700 DualCare
Installation Fritstående
Vask / Tør, kg (nominel kapacitet) 4
Centrifugeringshastighed, o/min. 1551
Eco 40-60, hel fyldning, kg 8
Tørrekapacitet, kg. 4
Energieffektivitetsklasse C
Energiklasse, vask/tør E
Centrifugeringsklasse B
Motortype EcoInverter
Restfugtighed i % 50
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
Vandforbrug pr. gang vask/tør, liter 55
Lydniveau, dB(A) 76
Lydniveauklasse B
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:30
Vaskeeffektivitet, indeks 1.04
Programlængde Eco 40-60 vask/tør, 
t:m 6:15

Vaskeeffektivitet, indeks, vask/tør 1.04
Tilgangsslange, længde cm 130
Afløbsslange, længde cm 140
Udvendige mål, HxBxD, mm 847x597x551
Produktdybde max, mm 573
Hjul/stilleben 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Elementspænding, V 230
Ledningslængde, m 1,8

Tekniske data

Vaske-/tørremaskine
EW7W5268E5

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBWM180DE00007.jpg

