
EW2H328R2 Tørretumbler

Tør ved lave temperaturer til fantastiske resultater, og spar på
elregningen
Tør dit vasketøj effektivt med SimpliCare-tørretumbleren. Vores
energibesparende varmepumpeteknologi bruger lavere temperaturer end
standardmodeller, så tøjer holder formen og varer længere. Til tryg
tørretumbling.

A+ for energieffektiv tørring

Varmepumpeteknologien bruger mindre energi end traditionelle tørretumblere.
Og A+ energimærket holder dine elregninger nede. De lave tørretemperaturer
holder desuden tøjet som nyt endnu længere.

Vendbar luge for fleksibel montering

Med tørretumblerens vendbare luge passer den perfekt i dit bryggers.
Håndtaget kan monteres i to positioner for nem åbning og lukning. Specielt
designet til at passe til dine andre produkter.

Flere fordele
Med udskudt start bestemmer du, hvornår tørretumbleren skal starte.•

Funktioner:

Kondenstørretumbler med
varmepumpeteknologi

•

Udskudt start-funktion•
Reverserende tromlegang•
Sensorstyret•
Mulighed for tidsstyring•
Specialprogrammer: Sengetøj, Bomuld
ECO, Strygelet, Jeans, Blandet
bomuld/syntetisk, Silke, Tidsstyret, Uld,
Sportstøj

•

Sprog til eftermontering i
betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk,
Svensk

•

Tilbehør som kan tilkøbes:
Sammenbygningsbeslag

•

Medfølgende tilbehør: Afløbsslange•

Tekniske data:

Produktserie : TimeCare•
Fyldmængde v. tørring, kg. : 8 kg•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Kondenseringsklasse : B•
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og halv fyldning), % : 81•
Energiforbrug skabstørt tøj, hel fyldning, centrifugeret v/1000
omdr. : 2.6

•

Energiforbrug pr. år, kWh : 309•
Dørhængsling : Venstrehængslet. Kan vendes af brugeren selv•
Tromlevolume, liter : 118•
Lugeåbning, Ø, cm : 46•
Kondensvandbeholder, ltr. : 5.28•
Lydeffektniveau, dB(A) : 67•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x596x638•
Produktdybde max, mm : 662•
Ledningslængde, m : 1.45•
Kølemiddel/mængde i gram : R134a/0.30kg•
Elementspænding, V : 230•
El-tilslutning, amp. : 5•
Frekvens, Hz : 50•
EAN : 7332543675753•

Produktbeskrivelse:

SimpliCare A+
kondenstørretumbler
med varmepumpe
teknologi og stor 8 kg
max kapacitet.
Tørretumbleren tørrer
ved lavere temperatur
end traditionelle
tørretumblere for at
undgå overtørring og for
maksimal beskyttelse af
tøjets fibre. Tør desuden
sarte tekstiler med
specialprogrammer som
uld, silke og jeans.
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