
BLØDGØR MED DAMP FOR MINDRE STRYGNING 
Dampprogrammet løsner fibrene i tøjet, mindsker folder og dermed strygning. 
Sikrer, at det ser ud og føles bedre længere. Genopfrisk hurtigt tøjet, skån det 
og hold det som nyt i længere tid.

FRA TØR TIL TØR PÅ KUN TRE TIMER
NonStop programmet vasker og tørrer op til 3 kg på kun tre timer. Det betyder, 
at tøjet er klar til at tage på med én perfekt tør-til-tør-proces. Den mest 
bekvemme måde at pleje dit tøj – uden at gå på kompromis. 

DUAL TEKNOLOGI TIL SKÅNSOM PLEJE
Vores DualSense teknologi tilpasser programmet, 
temperaturen og tromlebevægelserne efter tøjets fibre. 
Så du kan vaske og tørre alt tøj nænsomt på én gang. 
Vaske- og tørreprogrammerne er certificeret af 
Woolmark Blue og gør at selv uld med mærket 
"håndvask" sikkert kan vaskes og tørres. Et dedikeret

TILPASSEDE PROGRAMMER FOR OPTIMAL VASK
ProSense Technology® justerer automatisk vaske- og 
tørretiden til mængden af vasketøj i tromlen. Det giver 
praktisk og økonomisk vask – sparer tid, energi og vand 
– både med lidt eller meget vasketøj.

LAVE TEMPERATURER FOR MERE EFFEKTIVITET 
OG BEDRE ØKONOMI 
Vores vaske-tørremaskine med varmepumpe og 
SensiDry Technology®. ÖKOKombi udnytter sin viden 
om tøj til effektive og økonomiske programmer. Du 
sparer op 40 % energi og vand i hvert program 
sammenlignet med andre maskiner.

9000 Series KOMBI SensiDry® vaske-/tørremaskine vasker 10 kg og tørrer 6 
kg i den store skånsomme ProTex tromle. Maskinen har desuden 
dampprogram og tørretumbler med varmepumpeteknologi, der sikrer en 
skånsom tørring ved lavere temperatur. Føres hos udvalgte forhandlere.

Det er din fuldendte garderobevogter.
ÖKOKombi vaske-/tørremaskinen med SensiDry®-teknologi tilpasser systemet 
til forskellige typer tekstiler, om det er silke, uld eller tøj til udendørs brug. Dens 
varmepumpeteknologi styrer temperaturer og tromlebevægelser for at sikre en 
jævn og ensartet vask og tørring. Hver gang.

Fordele og funktioner

• Fritstående vaske-/tørremaskine
• Varmepumpe-teknologi
• XXL ProTex tromle
• Overdoserings kontrol
• Anti-overløbsbeskyttelse
• Automatisk tørring efter endt vask
• Mulighed for tidsstyret tørring
• Mulighed for udskudt start
• Uldprogram
• Håndvaskprogram
• Silkeprogram
• Dampprogrammer
• Mulighed for tilvalg af forvask
• Pletfjernings-funktion
• Woolmark Blue
• Børnesikring
• Programmer: Eco 40-60, Bomuld, Syntetisk, NonStop 3h/3kg, Silke, 
Uld/håndvask, Fritidstøj, Damp, Skyl, Centr./Tømning
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk

9000 Series Fritstående Vaske/tørremaskine 
 10 kg 1600 o/min C

L9WDG164C

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAAWD200PA0001Q.jpg


Produktserie 9000 Series SensiDry
Installation Fritstående
Eco 40-60, hel fyldning, kg 10
Vask / Tør, kg (nominel kapacitet) 6
Centrifugeringshastighed, o/min. 1551
Tørrekapacitet, kg. 6
Energieffektivitetsklasse C
Energiklasse, vask/tør C
Centrifugeringsklasse B
Motortype ÖkoInverter
Restfugtighed i % 50
Vaskeeffektivitet, indeks 1.04
Vaskeeffektivitet, indeks, vask/tør 1.04
Tromlevolume, liter 69
Lugeåbning, Ø, cm 49
Energiforbrug pr. vask / tør, kWh/kg 2.518
Energiforbrug pr. vask, kWh/kg 0.68
Vandforbrug pr. vask, liter 52
Lydniveau, dB(A) 76
Lydniveau dB(A), klasse B
Programlængde Eco 40-60, t:m 3:50
Programlængde Eco 40-60 vask/tør, 
t:m 9:40

Tilgangsslange, længde cm 150

Afløbsslange, længde cm 140
Udvendige mål, HxBxD, mm 870x597x636
Produktdybde max, mm 660
Hjul/stilleben 4 justerbare stilleben (1 - 15 mm)
Elementspænding, V 230
Ledningslængde, m 1,8
Kølemiddel/mængde i gram Ingen/

Tekniske data
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