
Schone kleding als het uitkomt 
Pas met de startuitstelfunctie op de wasmachine de start van de cyclus aan op 
uw planning. Het wasgoed is klaar om uitgenomen te worden als u daar klaar 
voor bent. Zo blijft het zo fris en geurend mogelijk. De handigste wijze van 
wassen. 

Minder energie, meer tijd 
Onze Eco TimeManager laat u de duur van de wascyclus aanpassen aan de 
beschikbare tijd. Zo bespaart u zowel tijd als energie zonder enige toegeving 
te doen wat het grondig wassen van uw kleding betreft.

Elke vezel wordt behandeld, elk item wordt zachter
Onze SoftPlus-optie weekt uw kleding voor en verdeelt 
ze gelijkmatig. Hierdoor wordt elke vezel in elk 
kledingstuk behandeld, zodat alles langere tijd zachter 
aanvoelt en frisser ruikt.

Extra stoom voor echt schone was 
Ons Anti-Allergy Vapour combineert waterdamp met 
een wasprogramma met hoge prestaties om bacteriën 
uit kleding te verwijderen.

Maatzorg binnen een kortere tijd
Ons SensiCare-systeem past zich aan de lading aan 
om te voorkomen dat kleding te lang wordt gewassen. 
Hierdoor behouden de items hun uiterlijk voor langere 
tijd en voelen ze langer zacht aan. 

Uw dagelijkse kleding, met zorg gewassen
Onze uitstekende PerfectCare 600 wasmachine met SensiCare-systeem past 
de programmaduur aan de grootte van de lading aan, waardoor er minder 
energie en water wordt gebruikt en alle items niet langer dan nodig worden 
gewassen. Hierdoor zorgt hij voor de meest zuinige cycli voor zelfs uw kleinste 
wasjes.

Voordelen en specificaties

• Inverter motor: uiterst stil en duurzaam
• Maximale zwiersnelheid: 1400 t/min
• Overloopbeveiliging met AquaStop
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Uitgestelde start
• Wascapaciteit: 8 kg
• * 20% energiezuiniger (36,5) dan energieklasse A+++ (EEI 46), berekend 
volgens EU-richtlijn 1061/2010
• Programma zijde
• Eco TimeManager®
• Onbalans-correctiesysteem
• Sensorgeregelde waterdosering
• Anti-schuim spoelsysteem
• Kinderbeveiliging
• Voet: 4 verstelbare voetjes
• Programma's: Eco 40-60, Katoen, Synthetisch, Delicaat, Rapid 14min, 
Spoelen, Zwieren/Pompen, Anti Allergy Vapour, Duvet, Zijde, Wol, Sport, 
Outdoor, Denim
• Nog energiezuiniger: A+++ -20%
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Afmetingen (HxBxD) in mm 850x600x576(max)
Wascapaciteit (kg) 8
Energieklasse A+++ -20%
Jaarlijks energie- (kWh) en 
waterverbruik (L) 156,0 - 9999

Katoen 60°C - energie (kWh), tijd (min) 0.81 - 290
Katoen 60°C, halve lading - energie 
(kWh), tijd (min) 0.57 - 228

Katoen 40°C, halve lading - energie 
(kWh), tijd (min) 0.51 - 226

Verbruik in 'uit'-stand (W) 0,30
Verbruik in stand-by (W) 0,30
Zwierresultaat B
Zwiersnelheid (rpm) 1400

Referentieprogramma voor 
energielabel

Standaard katoen 60° halve en volle 
lading,Standaard katoen 40° halve 

lading
Duur van stand-by na einde cyclus 
(min) 5

Geluidsniveau wassen (dB) 50
Geluidsniveau zwieren (dB) 74
Restvochtpercentage na max. zwieren 52
Installatie Vrijstaand
Kleur wit

Voltage (V) 230
Zekering 10

Technische specificaties
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