
Rengjøring av filter er ikke nødvendig med AutoClean
AutoClean-systemet filtrerer partikler fra vaskesykluser. Små gjenstander 
samles i dørens gummileppe. Den er til og med selvrengjørende*, noe som 
betyr mindre tid på vedlikehold og mer tid til andre ting. *Kun beregnet til 
normal husholdningsbruk, les bruksanvisningen for best vedlikehold. 

Endre innstillinger med intuitiv Touch Control 
Nyt intuitiv kontroll over vaskemaskinen med Touch Control. Administrer 
innstillingene enkelt og start vaskingen med bare ett knappetrykk. 

Soft Drum-trommel for skånsom pleie av klesvasken
Soft Drum-trommelen er designet for å håndtere klærne dine med stor 
forsiktighet. Skånsomme vannstråler løfter og beskytter klesvasken, mens det 
spesielle mønsteret i trommelen hindrer at tekstilene blir strukket eller skadet 
under sentrifugering. 

Klesvask tilpasset dine behov med Delay Start (utsettelse)
Delay Start-funksjonen (utsettelse) gir deg kontroll over vasken. Du kan utsette 
starttidspunktet av vasken, slik at klærne ikke blir liggende i trommelen i flere 
timer. Nå kan du la klesvasken bli vasket i henhold til dine rutiner.

AutoSense for automatisk justering av klesvasken
AutoSense-funksjonen tilpasser seg dine behov for å gi 
deg utmerket tekstilpleie. Denne funksjonen justerer 
vasketiden, vann og strømforbruket avhengig av 
mengden av klesvask. For perfekt klesvask, uten å 
sløse med ressurser. 

Frontmatet vaskemaskin med TimeManager®-funksjon, som lar deg justere 
vaskesyklusen slik at tøyet ditt er klart når du vil. Med den brukervennlige 
betjeningen kan du enkelt navigere deg gjennom programmene og få mest 
mulig ut av maskinens multifunksjonalitet.

Mindre vasketid, mer tid for deg
TimeCare-vaskemaskinen vår med TimeManager-funksjon lar deg redusere 
vaskesykluser slik at de passer deg. Velg enkelt TimeManager-funksjonen på 
panelet og reduser sykluslengden opptil fire ganger. Gir deg fantastiske 
vaskeresultater hver gang.

Fordeler og Egenskaper

• Mulighet for utsatt start
• Balansekontroll for trommelen
• Skumkontroll: optimal skylling av klesvasken
• Fuzzy Logic mengdeautomatikk
• Barnesikring
• Overflomssikring
• TimeManager®: tilpass vasketiden
• Vaskeprogrammer:Syntetiske klær, Delicates, Express Care, Rapid 30min, 
Rapid 14min, Sentrifuge, Tømming, Rinse, Anti Allergy, Duvet, Sport, Wool
\Silk, På/av , Eco 40-60, Cottons
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Serie TimeCare 500
Energiklasse E20 E
Øko 40-60 full maskin, kg 8
Tilkobling Nei
AutoDose -
Motortype Universal
Trommelvolum i liter 53
Døråpning (Ø cm) 46
Utvendige mål HxBxD (mm) 850x600x570
Maks dybde (mm) 578
Hjul/ben 4 justerbare
Lengde på inntaksslangen (cm) 130
Lengde på utløpsslangen (cm) 145
Sentrifugeringsklasse E20 B
Restfuktighet, % 52
Energiforbruk pr syklus E20 (kWt) 0.825
Energiforbruk/100 sykluser E20 (kWt) 83
Lydnivå dB(A) E20 78
Lydnivåklasse, E20 C
Programvarighet Eco 40-60, t:m 3:30
Vannforbruk pr. syklus, liter 47
Lengde på kabel (m) 1.8
Tilkoblingseffekt, w 2200
Volt 230

SoftWater -
Forblanding av vaskemiddel -
Damp -
Veier klærne -
PNC 914 912 350
EAN-kode 7332543682270

Produktspesifikasjon
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