
Den nemme måde at få fuldt styr på din tørretid
Takket være TimeDry-funktionen kan du selv bestemme nøjagtigt, hvor længe 
tøjet skal tørre. Vælg blot den ønskede tid, tryk på start – og slap af!

Brug mindre tid på strygning
Easy Iron-programmet reducerer folder og krøl og gør 
det nemmere for dig at stryge, så du får tid til at gøre 
andre ting.

Ubegrænsede placeringsmuligheder
Tørretumblerens vendbare luge giver dig fire forskellige 
håndteringspositions-muligheder, så du kan placere 
tørretumbleren lige, hvor du vil. 

Tørretumbleren, der kører, når det passer dig bedst
Med DelayStart kan du for-programmere programmet til 
at starte inden for 1 til 20 timer, når det passer dig.

8 kg kondenstørretumbler med reverserende tromlegang, der mindsker krøl. 
Slidstærk inverter motor med 10 års garanti. Enkel sensorstyret 
kondenstørretumbler, der stopper når tøjet er tørt. Mulighed for at vælge 
tidsstyret tørring samt at vende døren.

Tørre mere på én gang? Nemt.
Denne praktiske tørretumbler med stor kapacitet giver dig mulighed for at tørre 
flere og større genstande på én gang. Det kunne ikke blive lettere at få 
overstået den ugentlige vask.

Fordele og funktioner

• 8 kg fuld maskinkapacitet
• Kondenstørretumbler
• ÖKOInverter motor
• Udskudt start-funktion
• Reverserende tromlegang
• Fnugfilter
• Sensorstyret
• Mulighed for tidsstyring
• Specialprogrammer: Bomuld ECO, Bomuld, Dyner/Puder, Strygelet plus, 
Blandet bomuld/syntetisk, Genopfrisk, Syntetisk, Tidsstyret 30 min
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
• Tilbehør som kan tilkøbes: Afløbsslange, Sammenbygningsbeslag
• Medfølgende tilbehør: Ingen
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Produktserie -
Fyldmængde tørring, max kg 8
Energieffektivitetsklasse B
Kondenseringsklasse B
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og 
halv fyldning), % 81

Energiforbrug skabstørt tøj, hel 
fyldning, centrifugeret v/1000 omdr. 4.81

Energiforbrug pr. år, kWh 561

Dørhængsling Kan dørvendes, fire 
placeringsmuligheder

Tromlevolume, liter 118
Lugeåbning, Ø, cm 48
Fnugfilter, type -
Kondensvandbeholder, ltr. 5.28
Lydeffektniveau, dB(A) 66
Udvendige mål, HxBxD, mm 850x596x638
Produktdybde max, mm 667
Ledningslængde, m 1,45
Kølemiddel/mængde i gram -/-
Elementspænding, V 230
El-tilslutning, amp. 10
Frekvens, Hz 50
EAN 7332543660377
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