
FJERN 99,99% AV BAKTERIER OG VIRUS* MED HYGIENEPROGRAMMET
Hygieneprogrammet sertifisert av Swissatest er et effektivt vaskeprogram som 
fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus* fra klærne dine. Programmet 
holder temperaturen over 60 grader som også reduserer allergener.

ENDA MER SKÅNSOM MOT KLÆRNE TAKKET VÆRE CARE-
TROMMELEN*
Designet på Care-trommelen beskytter klærne mot mekanisk slitasje og gjør at 
de glir jevnt ved hjelp av en putelignende struktur i trommelen. Et tynt lag vann 
dekker også hullene under vaskesyklusen, noe som gir en enda mer skånsom 
vaskeopplevelse.

SKREDDERSYDD VASKESYKLUS FOR BLANDET 
VASK - MIXLOAD 69 MIN
MixLoad 69 min-programmet er optimalisert for å vaske 
bomull og syntetiske stoffer sammen. Energiforbruket 
justeres automatisk basert på vekten på tøyet og 
vaskes rent ved 30°C på kun 69 minutter.

MED PRECISEWASH REDUSERES VANN- OG 
ENERGIFORBRUKET MED 40%
PreciseWash justerer automatisk energiforbruket basert 
på tøyets vekt. Du får tilpassede vaskeprogrammer 
som reduserer vann- og energiforbruk samt tid med 
opptil 40% med mindre mengde tøy.*

NØYTRALISER LUKT* OG FJERN RYNKER
 MED STEAM REFRESH
Steam Refresh nøytraliserer lukt* og gjør klærne dine 
mindre rynkete på bare 25 minutter – selv delikate 
plagg. Og ønsker du en ekstra frisk følelse, kan du 
tilsette en aromatisk dampduft.

Å dampe klærne i stedet for å vaske dem er en rask og skånsom måte for å 
friske opp klær som ikke trenger en full vask. 7000 ProSteam®-
vaskemaskinen har en dampfunksjon som frisker opp klærne og kun bruker 2 
liter vann per syklus.

FRISK OPP KLÆRNE DINE MED DAMP OG REDUSER RYNKER
 PÅ BARE 25 MINUTTER

Å dampe klærne i stedet for å vaske dem er en rask og skånsom måte for å 
friske opp klær som ikke trenger en full vask. 7000 ProSteam®-
vaskemaskinen har en dampfunksjon som frisker opp klærne og kun bruker 2 
liter vann per syklus.

Fordeler og Egenskaper

• ÖKOInvertermotor: Det laveste energiforbruket med høyest effektivitet og 
holdbarhet.
• Dampprogrammer
• Skumkontroll: optimal skylling av klesvasken
• Flekkfjernings-program
• Tilvalg for ekstra skylling
• Barnesikring
• Lekkasjesikring med Aqua Control-sensoren

7000 ProSteam® 8 kg

LR722G86A
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Serie 7000 Serien
Energiklasse A
Øko 40-60 full maskin, kg 8
WiFi Nei
AutoDose Nei
Motortype ØkoInverter
Trommelvolum i liter 59
Døråpning (Ø cm) 49
Utvendige mål HxBxD (mm) 850x600x575
Maks dybde (mm) 600
Hjul/ben 4 justerbare
Lengde på inntaksslangen (cm) 150
Lengde på utløpsslangen (cm) 145
Sentrifugeringsklasse B
Restfuktighet, % 52.7
Energiforbruk pr syklus (kWt) 0.471
Energiforbruk/100 sykluser (kWt) 47
Lydnivå dB(A) 76
Lydnivåklasse B
Programvarighet Eco 40-60, t:m 3:30
Vannforbruk pr. syklus, liter 42
Lengde på kabel (m) 1.8
Tilkoblingseffekt, w 2000
Volt 230
SoftWater Nei

Forblanding av vaskemiddel -
Damp ProSteam
Veier klærne ProSense
UniversalDose Nei
PNC 914 921 768
EAN-kode 7332543977512

Produktspesifikasjon

7000 ProSteam® 8 kg
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