
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. 

ULTIMAT FLEKSIBILITET FOR DAGLIG KOMFORT 
Ta kontroll med Wash&Dry-modusen: Velg en altinkluderende vask-og-tørk-
syklus slik at klærne blir rengjort i én sleng, eller velg separate vaske- og 
tørkesykluser. Ultimat fleksibilitet fra en ypperlig vask-tørk-søyle. 

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.

BARE ÉN TIME FOR KLAR-TIL-BRUK-RESULTATER
NonStop 60 Minute-programmet tar bare én time for 
vasking og tørking av mindre tøymengder. Klar-til-bruk-
resultater når du trenger det. Du får dra nytte av 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

Den nye kombimaskinen med DualSense Technology tilpasser temperaturen 
og trommelbevegelsen til forskjellige tekstiler og justerer programmene etter 
tøymengde. Alt fra jakker med tekstur til myke gensere kan bli vasket 
skånsomt, tørket og beskyttet i én syklus. Med NonStop 60 Minute-
programmet kan du vaske og tørke mindre

MØT SPORTSTØYBESKYTTEREN.
Den nye kombimaskinen med DualSense Technology tilpasser temperaturen 
og trommelbevegelsen til forskjellige tekstiler og justerer programmene etter 
tøymengde. Alt fra jakker med tekstur til myke gensere kan bli vasket 
skånsomt, tørket og beskyttet i én syklus. 

Fordeler og Egenskaper

• Kondenstørketrommel: fuktigheten kondenseres til en vannbeholder, ingen 
luftevakuering er nødvendig
• XXL ProTex skånetrommel
• Skumkontroll for optimal skylling av klesvasken
• Overflomssikring
• Automatisk tørking
• Tidsstyrt tørking
• Spesialprogram for ull
• Håndvask-program for ømfintlige tekstiler
• ProSteam dampprogrammer
• Tilvalg for flekkfjerning
• Barnesikring 
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Serie 7000 Series
Energiklasse A
Energiklasse vask/tørk E
Øko 40-60 full maskin, kg 9
Tørkekapasitet, kg 6
WiFi Nei
Motortype ØkoInverter
Trommelvolum i liter 69
Døråpning (Ø cm) 49
Utvendige mål HxBxD (mm) 847x597x631
Maks dybde (mm) 660
Hjul/ben 4 justerbare
Lengde på inntaksslangen (cm) 150
Lengde på utløpsslangen (cm) 140
Sentrifugeringsklasse B
Restfuktighet, % 52.8
Energiforbruk pr. vaskesyklus, kWt/kg 0.493
Energiforbruk pr. vaske- og 
tørkesyklus, kWt/kg 3.758

Lydnivå dB(A) 76
Lydnivåklasse B
Programvarighet Eco 40-60, t:m 3:40
Programvarighet vask/tørk Eco 40-60, 
t:m 8:05

Vannforbruk pr. syklus, liter 46
Kjølemiddel Ingen
Lengde på kabel (m) 1.8
Tilkoblingseffekt, w 2200
Volt 230
Veier klærne Nei
Forblanding av vaskemiddel Nei
Damp ProSteam
PNC 914 605 168
EAN-kode 7332543807444
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