Brf Å-Promenaden
Nyköping

Standard Vit

Inbyggnadsugn EKB400W
×Display med timer och start / ×Kylfläkt
stoppautomatik
×Fällbart takelement för
×Matlagningstermometer med
smidigare rengöring
auto-off
×Ugnsstegar med Easy Entry
×Intryckbara vred
×Ugnsglas som är lätta att
×Ugnslampa halogen, baki
rengöra
Typ av ugn
Färg
Nettovolym, liter

Varmluftsugn med slät emalj
Vit
72

×Luckspärr
×Medföljande tillbehör: 1
Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå
emalj, 1 Krom

Kommersiellt namn
Energiklass
Rengöring

SenseCook
A
Ren emalj

Inbyggnadshäll HOI630MF
×Touchkontroll
×Boosterfunktion
×Hob2Hood
×Pause function for short

×Timer
×CleverHeat™ function
×Säkerhet:
×Barnlås

×Funktionslås
×Enkel installation med snap-in
system
×Ljudsignal

interruptions
Typ av häll
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Kontroller

Induktion
44x560x490
Touch

Typ av ram
Mått B x D (mm)
Sensecooknivå

Fasad 1 sida
590x520
-

Mikrovågsugn EMS17176OW
×Tillagningslägen: Mikrovågor ×Automatiskt viktstyrt
×Snabbstart med 30 sekunders avfrostningsprogram
intervaller
×Elektronisk klocka med timer
×Automatiska viktstyrda
×Barnlås
tillagningsprogram
Installation
Nettovolym, liter
Grilleffekt, W

Inbyggnad
0

×Invändig belysning
×3 stycken program som kan
programmeras så att de följer
varandra automatiskt
×Mikrovågsugnen signalerar då
tillagningstiden är slut

Färg
Mikrovågseffekt, W
Inbyggnadsmått H x B x D, mm

Vit
800
360x562x300

Standard Vit

Kylskåp ERF4114AOW
×Elektronisk styrning med LCD

×Shoppingfunktion
×Larm vid öppen dörr

display
×FreeStore™

×Semesterläge
×Belysning kyl: Takbelysning,
Invändig, LED

Installation
Energiförbrukning, kWh per år
Färg

Fristående
116
Vit

Energieffektivitetsklass
Brutto/nettovolym, l
Produktmått H x B x D, mm

A++
392 / 387
1854x595x668

Frysskåp EUF2745AOW
×FrostFree - automatisk

×FrostFree
×FastFreeze

avfrostning
×LCD-display
Installation
Energiförbrukning, kWh per år
Produktmått H x B x D, mm

Fristående
229
1854x595x668

×Snabbinfrysning med automatisk
återgång
×Larm vid öppen dörr
Energieffektivitetsklass
Brutto/nettovolym, l
Inbyggnadsmått H x B x D, mm

A++
280 / 229

Kylfrys EN3453MOW
×Elektronisk touchkontroll
×Automatisk avfrostning i kylen
×Automatisk avfrostning i frysen ×FreeStore™
Installation
Energieffektivitetsklass
Volym Kyl/frys/vinkyl

Fristående
A++
220 / 91 / -

×Fast freeze function with
automatic return to normal
×Shoppingfunktion

Färg
Energiförbrukning, kWh per år
Produktmått H x B x D, mm

Vit
239
1845x595x647

Underbyggd diskmaskin ESF5512LOW
×AutoOff
×Panel med symboler

×Display med 3 siffror
×Diskmaskin med autosensor

Färg
Familj
Vattenförbrukning

Vit
11 / 3080

×Torksystem: AirDry
×Senare start från 1 till 24 timmar

Ljudnivå, dB(A)
Kapacitet IEC-kuvert
Energi/Disk/Tork

47
13
A+ / A / A

Standard Vit

Tvättmaskin EW2F2027R1
×Fördröjd start
×Anpassar tvättprogrammen
efter mängden tvätt
×Balanskontroll
×Sköljning med skumavkänning ×Barnlås
×Översvämningsskydd

Produktfamilj Tvätt
Tvättkapacitet, kg
Energiklass

TimeCare
7
A+++

×Tvättprogram: Bomull,
Ekonomi, Syntet, Handtvätt,
Daily Express, Rapid 30min,
Rapid 14min, Centrifugering,
Tömning, Sköljning, Anti-allergi,
Täcken, Sport, Wool / Silk
×Tvättkapacitet: 7 kg
×Energiklass: A+++

Uppkoppling
Centrifugeringshastighet (v/min)
Motortyp

1200
Standard

Torktumlare EW2H328R3
×Värmepumpstekniken uppnår ×Reverserande trumgång håller ×Woolmark Blue
oöverträffad energieffektivitet
isär kläderna och motverkar ×Tidsstyrda torkprogram som
med upp till 40%
energibesparing
×Tumlare med elektronisk
fuktavkänning, programmet
avslutas automatiskt
×Invertermotor
×DelicateCare
Familj
Torkteknik
Energiklass

skrynklor
×Medföljande tillbehör:
Avloppsslang
×Möjliga tillbehör: Mont-sats
tvättpelare
×Fördröjd start

Värmepump
A++

tillägg till de automatiska
×Speciella torkprogram:
Sängkläder, Bomull Eco,
Lättstruket, Jeans, Mix, Silke,
Sport, Tid, Ull
×Program card languages:
Danska, Finska, Norska,
Svenska

Uppkoppling
Kapacitet tork bomull, kg
Kondensationseffektivitetsklass

8.0
B

Kombinerad tvätt/tork EW7W5268E5
×Kondenstumlare: fukten

×Automatisk torkning
samlas i en vattentank, ingen ×Tidstorkning
ventilation krävs
×Fördröjd start
×Sköljning med skumavkänning
×Ylleprogram som gör att
×Översvämningsskydd
yllemärkta produkter kan
×Balanskontroll
tvättas

Familj
Torkteknik
Max centrifugering, v/m

PerfectCare 700
Vattenkyld kondensering
1600

×Ångprogram
×Woolmark Blue
×Barnlås
×Program: Bomull, Ekonomi,
Syntet, Handtvätt, Ylle,
FreshScent Steam,
Centrifugering / Tömning,
Sköljning, Machine Clean, Antiallergi, SportWear, Sportkläder,
Denim, One GO 1h 1kg
Installation
Kapacitet tvätt/tork, kg
Energiklass/tvätteffekt

Fristående
8/4
A/A

Tillval Vit

Inbyggnadsugn CKC720V
× SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
× SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
× Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer
mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
× Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv – Katalytisk rengöring absorberar fett och
rengör sig själv vid 250 °C.
× LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen – Vår LED-timerdisplay föreslår
temperaturer baserat på vissa matlagningsfunktioner.

×Display med timer, count ×Varmluftsfläkten stannar ×Utdragbara
up-timer och start /
stoppautomatik
×Matlagningstermometer
med auto-off
×Intryckbara vred
Typ av ugn
Färg
Nettovolym, liter
WiFi/Kamera

när luckan öppnas
×Lampan tänds när
ugnsluckan öppnas
×Dubbla ugnslampor

SteamBake varmluftsugn med katalys
Vit
71
-

bakplåtsskenor TR1LV
medföljer
×Elektronisk
temperaturinställning
×Automatisk
säkerhetsavstängning
Kommersiellt namn
Energiklass
Rengöring
Steamify

SteamBake
A+
Katalys
-

Mikrovågsugn KMFE172TEW
× TouchOpen för snabb och enkel åtkomst – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du
öppna luckan med en tryckning.
× TouchOpen ger enkel åtkomst – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger
mjuk stängning.
× Mikrovågsugn ‒ genvägen i ditt kök – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga,
värma eller tina.
× Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter – Spara dina inställningar som en
favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

×Tillagningslägen:

×Automatiskt viktstyrt

×Touch-kontroll för att välja

Mikrovågor
×Snabbstart med 30
sekunders intervaller
×Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

avfrostningsprogram
×Elektronisk klocka med
timer
×Barnlås

effekt
×Invändig belysning
×3 stycken program som
kan programmeras så att
de följer varandra
automatiskt

Installation
Inbyggnad
Nettovolym, liter
Grilleffekt, W
0
Produktmått H x B x D, mm 371x594x316

Färg
Mikrovågseffekt, W
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Effektlägen, antal

Vit
800
360x562x300
5

Tillval Vit

Kylskåp ERE3977MAW
×Elektronisk styrning med LED ×Shoppingfunktion
indikatorer
×FreshZone®
×Multiflow
lågtemperaturlåda
×CustomFlex®
×Belysning kyl: Takbelysning,

×Flaskhylla
×Combined glass shelf in fridge
with 50 / 50 split
×LED-belysning

Invändig, LED
Installation
Energiförbrukning, kWh per år
Färg

Fristående
113
Vit

Energieffektivitetsklass
Brutto/nettovolym, l
Produktmått H x B x D, mm

A++
375 / 358
1850x595x647

Frysskåp EUE2977MAW
×FrostFree - automatisk

×FastFreeze
avfrostning
×Snabbinfrysning med
×Elektronisk styrning med LED
automatisk återgång
×FrostFree
×Ljuslarm vid öppen dörr
×CustomFlex®
×Ljuslarm vid hög temperatur
Installation
Energiförbrukning, kWh per år
Produktmått H x B x D, mm

Fristående
236
1850x595x643

×Fryslådor: 1 Maxi pull out
drawer + 4 Pull out drawers,
Transparent plast
×FastFreeze - snabbinfrysning
×Högeffektiv kompressor med
variabel effektstyrning
×Hyllor i säkerhetsglas

Energieffektivitetsklass
Brutto/nettovolym, l
Inbyggnadsmått H x B x D, mm

A++
284 / 241

Kylfrys EN3489MFW
×LCD på dörren
×Automatisk avfrostning i

×FreshZone®

lågtemperaturlåda
frysen
×Fast freeze function with
×Automatisk avfrostning i kylen automatic return to normal
×Shoppingfunktion
×Multiflow
×Larm vid hög temperatur
×CustomFlex™
×Praktisk flaskhylla

Installation
Energieffektivitetsklass
Volym Kyl/frys/vinkyl

Fristående
A++
214 / 91 / -

×Fryslådor: 2 fullbreda, 1
halvdjup med metallist,
Transparent plast
×Separat styrning för frysen och
kylen
×Combined glass shelf in fridge
with 50 / 50 split
×Glashyllor i frysen
×Belysning kyl: LED

Färg
Energiförbrukning, kWh per år
Produktmått H x B x D, mm

Vit
237
1840x595x647

Tillval Rostfri

Inbyggnadsugn EKB400X
×Display med timer och start /
stoppautomatik
×Matlagningstermometer med
auto-off
Typ av ugn
Färg
Nettovolym, liter

×Intryckbara vred
×Ugnslampa halogen, baki

×Kylfläkt
×Fällbart takelement för smidigare
rengöring

Varmluftsugn med slät emalj
Rostfri med Anti Finger Print
72

Kommersiellt namn
Energiklass
Rengöring

SenseCook
A
Ren emalj

Mikrovågsugn EMS17006OX
×Tillagningslägen: Mikrovågor
×Snabbstart med 30 sekunders
intervaller
Installation
Nettovolym, liter
Grilleffekt, W

Inbyggnad
0

×Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram
×Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram
Färg
Mikrovågseffekt, W
Inbyggnadsmått H x B x D, mm

×Elektronisk klocka med timer
×Barnlås
Rostfri med Anti Finger Print
800
360x562x300

Inbyggnadsugn CKC720X
×Display med timer, count up-

×Intryckbara vred
timer och start / stoppautomatik ×Varmluftsfläkten stannar när
×Matlagningstermometer med
luckan öppnas
auto-off
Typ av ugn
Färg
Nettovolym, liter

SteamBake varmluftsugn med katalys
Rostfri
71

×Lampan tänds när ugnsluckan
öppnas
×Dubbla ugnslampor
Kommersiellt namn
Energiklass
Rengöring

SteamBake
A+
Katalys

Mikrovågsugn KMFE172TEX
×Tillagningslägen: Mikrovågor
×Snabbstart med 30 sekunders
intervaller
Installation
Nettovolym, liter
Grilleffekt, W

×Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram
×Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

Inbyggnad Färg
Mikrovågseffekt, W
0
Inbyggnadsmått H x B x D, mm

×Elektronisk klocka med timer
×Barnlås
Svart / Rostfritt stål med antifingerprint
800
360x562x300

Tillval Rostfri

Kylskåp ERE3977MAX
×Elektronisk styrning med LED

×CustomFlex®
×Shoppingfunktion

indikatorer
×Multiflow

×FreshZone® lågtemperaturlåda
×Larm vid öppen dörr

Installation
Energiförbrukning, kWh per
år

Fristående

Energieffektivitetsklass

A++

113

Brutto/nettovolym, l

375 / 358

Färg

Grå m rostfri dörr och
AntiFingerPrint

Produktmått H x B x D,
mm

1850x595x647

Frysskåp EUE2977MAX
×AntiFingerPrint motverkar
avtryck
×FrostFree - automatisk
avfrostning
Installation
Energiförbrukning, kWh per år
Produktmått H x B x D, mm

×Elektronisk styrning med LED
×FrostFree
Fristående
236
1850x595x647

×CustomFlex®
×FastFreeze

Energieffektivitetsklass
Brutto/nettovolym, l
Inbyggnadsmått H x B x D, mm

A++
284 / 241

Kylfrys EN3453MOX
×Elektronisk touchkontroll
×Automatisk avfrostning i kylen
×Automatisk avfrostning i frysen ×FreeStore™

×Fast freeze function with

Installation
Fristående Färg
Energieffektivitetsklass A++
Energiförbrukning, kWh per år
Volym Kyl/frys/vinkyl
220 / 91 / - Produktmått H x B x D, mm

Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint
239
1845x595x647

automatic return to normal
×Shoppingfunktion

Underbyggd diskmaskin ESF5512LOX
×AutoOff
×Panel med symboler

×Display med 3 siffror
×Diskmaskin med autosensor

Färg
Familj
Vattenförbrukning

Rostfri
11 / 3080

×Torksystem: AirDry
×Senare start från 1 till 24 timmar

Ljudnivå, dB(A)
Kapacitet IEC-kuvert
Energi/Disk/Tork

47
13
A+ / A / A

Tillval Övrigt

Inbyggnadsugn CKP720V
× SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
× SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
× Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer
mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
× Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och
matrester till aska.
× LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen – Vår LED-timerdisplay föreslår
temperaturer baserat på vissa matlagningsfunktioner.

×Display med timer, count ×Catalytic converter
×Dubbla ugnslampor
up-timer och start /
×Varmluftsfläkten stannar ×Utdragbara
stoppautomatik
×Matlagningstermometer
med auto-off
×Intryckbara vred
Typ av ugn
Färg
Nettovolym, liter
WiFi/Kamera

när luckan öppnas
×Lampan tänds när
ugnsluckan öppnas

SteamBake varmluftsugn med pyrolys
Vit
71
-

bakplåtsskenor TR1LV
medföljer
×Elektronisk
temperaturinställning
Kommersiellt namn
Energiklass
Rengöring
Steamify

SteamBake
A+
Pyrolys
-

Inbyggnadsugn CKP720X
× SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
× SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
× Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer
mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
× Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och
matrester till aska.
× LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen – Vår LED-timerdisplay föreslår
temperaturer baserat på vissa matlagningsfunktioner.

×Display med timer, count ×Catalytic converter
×Dubbla ugnslampor
up-timer och start /
×Varmluftsfläkten stannar ×Utdragbara
stoppautomatik
×Matlagningstermometer
med auto-off
×Intryckbara vred
Typ av ugn
Färg
Nettovolym, liter
WiFi/Kamera

när luckan öppnas
×Lampan tänds när
ugnsluckan öppnas

SteamBake varmluftsugn med pyrolys
Rostfri
71
-

bakplåtsskenor TR1LV
medföljer
×Elektronisk
temperaturinställning
Kommersiellt namn
Energiklass
Rengöring
Steamify

SteamBake
A+
Pyrolys
-

Tillval Övrigt

Inbyggnadshäll HKB670MF
× Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon – 700 Bridge induktionshäll
ansluter två zoner för att få en större matlagningsyta.
× MultiBridge ‒ kombinera zoner för mer smak – Med MultiBridge-funktionen kan man
ansluta fler zoner för att skapa större matlagningsyta.
× Skräddarsydd efter storleken på dina kokkärl med självavkänningszoner – De
självavkännande zonerna anpassar sig efter storleken på din kastrull.
× Direkt touch-kontroll för varje zon – Individuella kontroller för varje zon.
× Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost – PowerBoost-funktionen ger din häll en
omedelbar värmeökning.

×Direct Touch Rotary
touchkontroll
×Boosterfunktion
×Bridgefunktion

×Stop+ Go funktion
×Timer
×CleverHeat™ function

Typ av häll
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Kontroller
32cm XXL-zon

Induktion
44x560x490
Touch slider
-

×Säkerhet:
×Barnlås
×Funktionslås
Typ av ram
Mått B x D (mm)
Sensecooknivå
FlexiBridge

Fasad 1 sida
590x520
-

Inbyggnadshäll HOB690PMF
× Perfekt matlagning med minsta ansträngning. – Släpp lös din fantasi med SensePro®
induktionshäll
× Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern – Den trådlösa
matlagningstermometer mäter innertemperaturen i maten så du vet exakt när den är klar.
× Styr din häll med en intuitiv touchdisplay – En enkel touchdisplay gör hällen enkel att
använda.
× Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon – Med Bridge-funktionen
kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon

×TFT-Display
×Boosterfunktion
×Hob2Hood

×Bridgefunktion
×CleverHeat™ function
×Pause function for short ×Säkerhet:
interruptions
×Barnlås
×Timer

Typ av häll
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Kontroller
32cm XXL-zon

Induktion
44x560x490
TFT touch display
-

Typ av ram
Mått B x D (mm)
Sensecooknivå
FlexiBridge

Fasad 1 sida
590x520
SensePro
-

Tillval Övrigt

Spisfläkt EFP60460OW
KOLFILTER

× Utrymmesbesparande integration – En inbyggd och utdragbar köksfläkt erbjuder en
utrymmesbesparande lösning
× Låg energi, hög effekt – En köksfläkt som gör mer än att bara suga ut matoset
× Tar bort oset effektivt – Tar effektivt bort oset och gör luften fräsch i köket
× Bättre ljus mindre energi – LED-ljus för bättre koll på maten
× Fräschar snabbt upp köket – Kraftfullt kolfilter som tillbehör som kan återställas i ugnen
× Enkla fläktinställningar – Köksfläktens ljusinställningar och fläkthastighet kan ändras
snabbt och enkelt.

×Evakueringskapacitet

×Tryckknappstyrning med ×Ljundnivå recirkulation,
(hög / låg): 647 / 256 m³ /
3 hastigheter
min / max / intensiv: / /
h
dB(A)
×Fettfiltertyp och antal:
×Ljudnivå min / max /
Aluminium, 2
×Kapacitet recirkulation, min
intensiv: 46 / 67 / dB(A) ×Evakuering eller
/ max / intensiv: / / m³ / h
×Typ av lampa och antal:
recirkulation möjlig, om
LED bulb, 2
kolfilter (medföljer)
används
Färg
Installation, bredd cm
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)
Typ av kontroller

Vit
Utdragbar,60
46 / 67 / Tryckknappar

Energieffektivitetsklass
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h
Hob2Hood-koppling
Antal hastigheter

A
256 / 647 / 3

Spisfläkt EFP60460OX
KOLFILTER

× Utrymmesbesparande integration – En inbyggd och utdragbar köksfläkt erbjuder en
utrymmesbesparande lösning
× Låg energi, hög effekt – En köksfläkt som gör mer än att bara suga ut matoset
× Tar bort oset effektivt – Tar effektivt bort oset och gör luften fräsch i köket
× Bättre ljus mindre energi – LED-ljus för bättre koll på maten
× Fräschar snabbt upp köket – Kraftfullt kolfilter som tillbehör som kan återställas i ugnen
× Enkla fläktinställningar – Köksfläktens ljusinställningar och fläkthastighet kan ändras
snabbt och enkelt.

×Evakueringskapacitet

×Tryckknappstyrning med ×Ljundnivå recirkulation,
(hög / låg): 647 / 256 m³ /
3 hastigheter
min / max / intensiv: / /
h
dB(A)
×Fettfiltertyp och antal:
×Ljudnivå min / max /
Aluminium, 2
×Kapacitet recirkulation, min
intensiv: 46 / 67 / dB(A) ×Evakuering eller
/ max / intensiv: / / m³ / h
×Typ av lampa och antal:
recirkulation möjlig, om
LED bulb, 2
kolfilter (medföljer)
används
Färg
Installation, bredd cm
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)
Typ av kontroller

Rostfri
Utdragbar,60
46 / 67 / Tryckknappar

Energieffektivitetsklass
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h
Hob2Hood-koppling
Antal hastigheter

A
256 / 647 / 3

Tillval Övrigt

Integrerad diskmaskin KECA7300L
×XXL-utrymme
×ComfortLift®
×ComfortRails
×AutoOff
×Touchkontroll

Färg
Familj
Vattenförbrukning

×LCD-display med olika språk
×TimeBeam® visar
kvarvarande tid
×Invändig belysning
×Diskmaskin med autosensor
×Torksystem: AirDry

RealLife
11 / 3080

×Senare start från 1 till 24
timmar
×Autosensor
×Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel
×Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör
×FlexiSpray Satellitsprayarm

Ljudnivå, dB(A)
Kapacitet IEC-kuvert
Energi/Disk/Tork

39
13
A+++ / A / A

Integrerad diskmaskin KEGB9300L
×XXL-utrymme
×AutoOff
×Touchkontroll
×Beam on Floor
×Invändig belysning

Färg
Familj
Vattenförbrukning

×Diskmaskin med autosensor
×Torksystem: AirDry
×Senare start från 1 till 24

×Vattensäkerhet: Hel botten och

flottör
×FlexiSpray Satellitsprayarm
timmar
×Spolarm i taket
×Autosensor
×Besticklåda med handtag,
×Indikator för påfyllning av salt Knivhållare
& sköljmedel
×Övre korgen går att justera i
höjdled, även då den är
fullastad
RealLife
11 / 3080

Ljudnivå, dB(A)
Kapacitet IEC-kuvert
Energi/Disk/Tork

44
15
A+++ / A / A

Integrerad diskmaskin ESL5335LO
×AutoOff
×Panel med symboler
×Beam on Floor
×Diskmaskin med autosensor
×Torksystem: AirDry

Färg
Familj
Vattenförbrukning

×Senare start från 1 till 24
timmar
×AutoFlex-program
×TimeSaver - upp till 50%
kortare disktid
×Glasprogram
×Autosensor

9.9 / 2775

×XtraDry function
×Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel
×Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör
×Övre korgen går att justera i
höjdled, även då den är
fullastad
×Överkorg med: 2 SoftSpikes,
Fällb. kopphyllor, Handtag

Ljudnivå, dB(A)
Kapacitet IEC-kuvert
Energi/Disk/Tork

45
13
A++ / A / A

Tillval Övrigt

Tvättmaskin EW8F7669Q7
×UltraCare washing system
×Ångprogram
Produktfamilj Tvätt
Tvättkapacitet, kg
Energiklass

×Wi-Fi
×Fördröjd start

PerfectCare 800 UltraCare
9
A+++ -50%

×TimeManager® med EcoInfo
×Direct Spray tvättsystem
Uppkoppling
Centrifugeringshastighet (v/min)
Motortyp

Wi-Fi
1600
EcoInverter

Torktumlare EW9H778P9
×Värmepumpstekniken uppnår

×Wi-Fi
oöverträffad energieffektivitet ×Invändig LED-belysning
med upp till 40% energibesparing
×Tumlare med elektronisk
fuktavkänning, programmet
avslutas automatiskt
Familj
Torkteknik
Energiklass

PerfectCare 900
Värmepump
A+++

×Invertermotor
×Reverserande trumgång håller isär
kläderna och motverkar skrynklor

Uppkoppling
Kapacitet tork bomull, kg
Kondensationseffektivitetsklass

Wi-Fi
8.0
A

Kombinerad tvätt/tork EW7W6661S7
×Kondenstumlare: fukten samlas i ×Sköljning med skumavkänning
en vattentank, ingen ventilation ×Översvämningsskydd
krävs
×TimeManager®

Familj
Torkteknik
Max centrifugering, v/m

PerfectCare 700
Vattenkyld kondensering
1600

×Balanskontroll
×Automatisk torkning

Installation
Kapacitet tvätt/tork, kg
Energiklass/tvätteffekt

Fristående
10 / 6
A/A

