Frontmatad tvättmaskin
EWF9000W3

Snäll mot kläderna, snäll mot miljön
Vårt UltraWash-program är den perfekta balansen vad gäller skötsel och
energieffektivitet för din blandade tvätt ‒ i ett 59-minuters program. Effektiv
tvätt vid låg temperatur skyddar dina kläder. Genom att tvätta vid 30 °C sparar
du 30 % energi jämfört med ett 40 °C bomullsprogram. Snäll mot dina kläder,
snäll mot miljön.
Vårt UltraWash-program är den perfekta balansen vad gäller skötsel och
energieffektivitet för din blandade tvätt ‒ i ett 59-minuters program. Effektiv
tvätt vid låg temperatur skyddar dina kläder. Genom att tvätta vid 30 °C sparar
du 30 % energi jämfört med ett 40 °C bomullsprogram. Snäll mot dina kläder,
snäll mot miljön.

Produktfördelar
59 minuter för perfekt klädvård med UltraWashprogrammet
UltraWash-programmet ger utmärkt tvättresultat och
bättre behandling av din dagliga tvätt, på mindre än en
timme. Perfekt tvättresultat uppnås vid låg temperatur
tack vare vår förblandningsteknik med mindre
energiförbrukning. Bevarar kvaliteten på kläderna
längre.

AutoDose, för att tvättmedlet inte ska överdoseras
AutoDose smarta sensorer beräknar den exakta
mängden tvättmedel och mjukmedel, och skyddar
kläderna från tidigt åldrande som orsakas av
överdosering. Dina kläder håller tre gånger längre.
*applicerar kraft på bomull som tvättas i 30°,
automatisk dosering, 30 tvättar Electrolux jämfört med
10 tvättar

Enastående klädvård med din smarttelefon
Med MyElectrolux-appen kan du styra dina tvätttorkmaskiner från din smarttelefon. Använd Care
Advisor-funktionen för att få experthjälp om hur du bäst
tvättar dina kläder. Och med MyFavourites kan
specifika inställningar sparas för plagg du använder
ofta.

Anpassad tvättning på kortare tid
Vårt SensiCare System anpassas efter tvättmängden för att förhindra att
kläder tvättas för länge. Säkerställer att plaggen bevaras längre.

• Specialdesignat program för siden
• Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
• Sköljning med skumavkänning
• Barnlås
• 4 ställbara fötter
• Översvämningsskydd
• Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Steam Cashmere,
Steam FreshScent, Centrifugering/Tömning, Sköljning, Duvet, Rapid 20 min,
Outdoor, Denim, UltraWash, Wool\Silk, Business Shirts, Machine Clean, Antiallergi, Bed Linen, Towels, Gardiner, Fleece, Sport, Microfibre, Baby
• Övriga indikatorer: Förtvätt, Intensiv, Extra sköljning, Plus steam, Time
Manager, Start/Paus, DELAYED START/REMOTE
• ECO Invertermotor

Frontmatad tvättmaskin
EWF9000W3
Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Max djup, mm
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Säkring, A
Total effekt, W
Energieffektivitetsklass
Årlig energiförbrukning, kWh
Årlig vattenförbrukning, liter
Deklarerat program
Tvättkapacitet, kg
Motorsystem
Centrifugeringseffekt
Centrifugeringshastighet (v/min)
Ljudnivå Tvätt dB(A)
Ljudnivå Centrifugering dB(A)
Restfuktighet efter centrifugering %
Tvätteknik
Trumvolym, liter
Sensorer
Tilloppsslang, cm
Längd tömningsslang, cm
Display

847x597x636
658
1.8
230
10
2200
A+++ -50%
108,0
10500
Std cotton 60 half & full load;Std
cotton 40 half load
9
Inverter
A
1600
47
75
44
Oko Mix
69
Flödessensor, Prosense
130
145
Stor LED

Extra fördelar som ingår
Invändig belysning
Vattenanslutning
Översvämningsskydd
Nettovikt, kg
Produkttyp
EAN-kod
Produktnummer (PNC)

, Täcklock i botten, Barnlås, Soft Plus
Nej
Kallt
Pressostat
80.5
PerfectCare 800 Autodose Frontmatad
tvättmaskin 9 kg 1600 varv Wi-Fi
7332543707478
914 555 436

