
L7WEE861 Máquina de Lavar e Secar - Carga Frontal

CONHEÇA O PROTETOR DA ROUPA

A nova máquina de lavar e secar Kombi com
Tecnologia DualSense adapta a temperatura e os
movimentos do tambor a diferentes tecidos e ajusta
os programas à carga específica. Tudo, desde
casacos com textura a camisolas macias, pode ser

TECNOLOGIA DUAL PARA CUIDADO SUAVE

A Tecnologia DualSense adapta a temperatura e os
movimentos do tambor a diferentes tecidos e ajusta
os programas de acordo. As temperaturas mais
baixas e os movimentos controlados significam que
desde tecidos delicados a vestuário outdoor, tudo

CICLOS AJUSTADOS PARA CONVENIÊNCIA
ABSOLUTA
A Tecnologia ProSense® ajusta automaticamente os
tempos de lavagem e secagem ao tamanho da carga.
Promovendo ciclos convenientes e económicos -
poupando tempo, energia e água – quer a carga seja
pequena ou grande.

Mais benefícios:
Lave e seque as suas roupas de uma só vez, 1 kg em 60 min de secagem a
secagem

•

O botão de modo de lavagem e secagem oferece uma grande flexibilidade
que lhe permite escolher se pretende lavar e secar num só programa ou

•

A certificação Woolmark Blue, tanto na lavagem quanto na secagem, permite-
lhe lavar e secar com segurança até mesmo quando se tratam de lãs com a

•

Características:

Capacidade de lavagem: 8 kg•
Capacidade de secagem: 6 kg•
Velocidade de centrifugação máxima:
1600 rpm

•

Programa Lãs•
Início diferido até 20 h•
Secagem por condensação•
Controlo do equilíbrio do tambor•
Pés ajustáveis•

Especificações técnicas:

Código de Produto (PNC) : 914 605 124•
Cor principal : Branco•
Capacidade de lavagem, kg : 8•
Capacidade de secagem, kg : 6•
Velocidade máxima de centrifugação, rpm : 1600•
Classe energética : A•
Eficiência de lavagem : A•
Consumo de energia, kWh (Algod 60ºC, carga comp.) : 0.9•
Consumo de energia na lavagem/secagem, kWh : 5.44•
Consumo de água na lavagem, l : 60•
Consumo de água, l : 99•
Ruído na lavagem, dB(A) : 51•
Nível de ruído, dB(A) : 63•
Altura, mm : 850•
Largura, mm : 600•
Profundidade, mm : 605•
International colour (Icon) : White•

Descrição do produto:

Máquina de lavar e
secar roupa da Série
7000, capacidade de
8Kg na lavagem e 6kg
na secagem, 1600 rpm,
Sensor de deteção de
carga DualSense,
Sistema de Vapor
ProSteam, Motor
Inverter, Programa
NonStop 1kg / 1h,
Certificado «Woolmark
Blue», Display LCD,
Painel Silver, Porta
Branca, Classe A
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