
DAMP TØYET GLATT OG STRYK MINDRE 
Dampprogrammet glatter fibrene i klærne dine slik at det blir færre krøller, og 
du slipper å stryke. Sørger for at de ser og føles bedre lengre. Muligheten til 
raskt å friske opp klærne uten å utsette dem for omfattende vaskesykluser 
betyr også at de holder seg lengre grunnet redusert eksponering for 
temperatur og bevegelse. 

FRA SKITTENT TØRT TIL RENT TØRT PÅ BARE TRE TIMER
Vask og tørk opptil 3 kg daglig klesvask på bare tre timer med NonStop 3 t/3 
kg-programmet. Klar-til-bruk-resultater når du trenger det i én sømløs tørt-til-
tørt-prosess. Den mest beleilige måten å stelle klærne dine på, uten 
kompromisser. 

DUAL TECHNOLOGY FOR SENSITIV PLEIE
DualSense-teknologien vår tilpasser temperaturen og 
trommelbevegelsen til forskjellige tekstiler og justerer 
programmene deretter. Lavere temperatur og kontrollert 
bevegelse betyr at alt fra ømfintlige plagg til yttertøy 
kan vaskes og tørkes i én prosess. Både vaske- og 
tørkesykluser er sertifisert

JUSTERTE SYKLUSER FOR ABSOLUTT 
JUSTERINGSEVNE
ProSense Technology® tilpasser automatisk vaske- og 
tørketiden til tøymengden. Dette åpner for praktiske og 
økonomiske sykluser som sparer tid, strøm og vann, 
uavhengig av stor eller liten tøymengde.

LAVE TEMPERATURER FOR HØYERE 
EFFEKTIVITET OG BEDRE ØKONOMI 
Vask-tørk-søylen vår, verdens første med en unik 
varmepumpe med SensiDry Technology®. ÖKOKombi 
drar nytte av en uovertruffen tekstilkunnskap for de 
mest effektive og økonomiske programmene. Det betyr 
opptil 40 % energi- og vannbesparelse i hver syklus 
sammenlignet med andre maskiner.

Den banebrytende ÖKOKombi med SensiDry® Teknologien tilpasser systemet 
til forskjellige tekstiler enten det er silke, ull eller yttertøy. 
Varmepumpeteknologien kontrollerer temperaturene og trommelbevegelsene 
for å sikre at alt blir vasket og tørket jevnt. Hver gang. ProSense Technology® 
tilpasser automatisk vaske- og tørketiden

Din komplette garderobevokter.
Den banebrytende ÖKOKombi med SensiDry® Teknologien tilpasser systemet 
til forskjellige tekstiler enten det er silke, ull eller yttertøy. 
Varmepumpeteknologien kontrollerer temperaturene og trommelbevegelsene 
for å sikre at alt blir vasket og tørket jevnt. Hver gang.

Fordeler og Egenskaper

• Varmepumpeteknologi
• XXL ProTex skånetrommel
• Skumkontroll for optimal skylling av klesvasken
• Overflomssikring
• Automatisk tørking
• Tidsstyrt tørking
• Spesialprogram for ull
• Håndvask-program for ømfintlige tekstiler
• Spesialprogram for silke
• ProSteam dampprogrammer
• Tilvalg for flekkfjerning
• Barnesikring 
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Serie 9000 Series
Energiklasse A
Energiklasse vask/tørk C
Øko 40-60 full maskin, kg 10
Tørkekapasitet, kg 6
WiFi Nei
Motortype ØkoInverter
Trommelvolum i liter 69
Døråpning (Ø cm) 49
Utvendige mål HxBxD (mm) 870x597x636
Maks dybde (mm) 660
Hjul/ben 4 justerbare
Lengde på inntaksslangen (cm) 150
Lengde på utløpsslangen (cm) 140
Sentrifugeringsklasse B
Restfuktighet, % 52.9
Energiforbruk pr. vaskesyklus, kWt/kg 0.512
Energiforbruk pr. vaske- og 
tørkesyklus, kWt/kg 2.518

Lydnivå dB(A) 76
Lydnivåklasse B
Programvarighet Eco 40-60, t:m 3:55
Programvarighet vask/tørk Eco 40-60, 
t:m 9:40

Vannforbruk pr. syklus, liter 47
Kjølemiddel R134a/
Lengde på kabel (m) 1.8
Tilkoblingseffekt, w 2200
Volt 230
Veier klærne SensiDry
Forblanding av vaskemiddel Nei
Damp ProSteam
PNC 914 600 365
EAN-kode 7332543805853
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