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TVÄTT

Produktnr EAN-kod  Variant 
 
914 904 003     5907580671413  PLT 

 
 
 
 
 

Modell: EWC 1350 Intuition 
 
Ersätter: EWC 1350 
 
 
 
 
 
 
 
 
EWC 1350 är den lilla maskinen för de små ut- 
rymmena men ändå med en kapacitet på hela  
3 kg. ECO-valve för bättre tvätt- och sköljeffekt 
och som sparar energi. Lätthanterlig genom  
programöversikt i den vinklade panelen, stora  
vred för program och centrifugvarvtal. Stora  
knappar för programtillval. Extra korta snabb- 
program och skonsamt ylleprogram. 
 
Knappar för kort/extra kort programtid, förtvätt,  
energisparprogram, 2 extra sköljningar och 
start/paus. Sköljsystem med skumkontroll med  
extra sköljning. Effektiv slutcentrifugering med Innertrumma i rostfritt stål och yttertrumma i 
1300 v/m och elektronisk balanskontroll. Väljs Carboran. 
slutcentrifugeringen bort sker extra sköljningar.  
 
Tekniska data: EWM1000 Prestanda enligt EU-norm: 
    

Centrifugering bomull  v/m            
Centrifugering syntet/ylle  v/m 
Centrifugering fin  v/m 
Trumvolym  liter     
Material i trumma / behållare 
Tvättsystem             
Ylle- / Snabbtvätt            
Sköljstopp / Extra sköljning           
Mjukstart / Balansavkänning           
Skumavkänn / Tömn-kontroll      
Programväljare                       
Fin/Ylleprogram 40o-spärr     
Ansl.effekt 230V  W            
Ansl.kabel m jorddon  m           
Vattentryck min-max  kg/cm2           
Inloppslang  m             
Avloppslang  m            
Höjd mm / inkl lucka   mm                      
Justerbara fötter mm                    
Bredd  mm             
Djup  mm / inkl lucka mm           
Vikt  ca kg            

1300 
900 
700 
27 

Rf/Carboran 
ECO-valve 

Ja/Ja 
Ja/Ja 

Ja/ABC 
Ja/Ja 

Elektronisk 
Ja 

1600 
1,7 

0,5-10 
1,3 
1,5 

670/- 
10 

495 
515/850 

54 

Energieffektivitetsklass  A-G 
Energiförbrukning  kWh/tvätt 
Tvätteffekt  A-G 
Centrifugeringseffekt  A-G     
Restfuktighet efter centrifug  %  
Centrifugeringshastighet varv/min 
Kapacitet, bomull torr tvätt  kg 
Vattenförbrukning/tvätt  lit 
Programtid  min 
Beräknad förbrukning per år för 
ett fyrapersonershushåll 
- energi  kWh/år 
- vatten  lit/år  
Buller  dB(A)   EN 60704-3 
- tvätt  
- centrifugering 
 
Kapslingsklass IP X4  

A 
0,57 

B 
B 

53 
1300 

3,0 
39 

131 
 
 

114 
7800 

 
53 
74 
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EWC 1350 
 
Panelfunktioner:   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvättmedelsfack – för dosering av tvätt- och 
sköljmedel. Överskådlig programöversikt för val 
av lämpligt tvätt- eller specialprogram medföljer. 
 
Kort / Extra kort – förkortar programtiden med 
ca 25 eller 50% beroende på valt program och 
temperatur. Rekomenderad tvättmängd max 2 
kg. (Ej i ylle- och E-program) 
 
Förtvätt – 30oC och 20 minuter för hårt 
smutsad tvätt. (Ej i ylleprogram) 
 
E-program – förlängd bearbetning och lägre 
temperatur för att spara energi i vittvätt 90o och 
syntet 60o. 
 
Extra sköljningar – ger två extra sköljningar i 
alla program utom ylle. Totalt 5 sköljningar mot 
normalt 3. 

Start/paus – för start av valt program och för 
att pausa pågående program. 
 
Programindikeringslampor – visar var i 
programmet maskinen befinner sig. Visar 
också när luckan går att öppna. 
 
Vred centrifugering – sänker slutvarvtalet 
från 1300 - 500 v/m i bomull och från 900 - 
500 v/m i syntet/ylle och 700 - 500 i fintvätt. 
Vid bortval sker extra sköljningar, totalt 6 i 
vit/kulörtvätt och 4 i syntet med sköljstopp.  
Vid symbolen sköljstopp stannar maskinen 
med plaggen kvar i sista sköljvattnet för att 
motverka skrynkling. 
 
Vred program/temperatur – för samtidigt val 
av program och temperatur. Specialprogram 
som ylletvätt, separat sköljning, tömning och 
centrifugering. 

 
Riktvärden för olika program: 
 

Program / Temperatur Tvättmängd 
max kg 

Energi 
kWh 

Vatten 
liter 

Tvättid 
minuter 

Vit-/Kulörtvätt 95o 3 
Vit-/Kulörtvätt 60o  *) 3 0,57 39 131 
Vit-/Kulörtvätt 40o 3 
Syntet 40o 1,5 
Fintvätt 30o 1,5 
Ylle 30o 1 
*) Programmet bomull 60oC används för energimärkning enligt EU-norm. Förbrukningsvärdena kan variera 
   vid normal användning beroende på olika faktorer. T.ex vatten- och rumstemperatur, typ av tvättgods o.s.v.  


