
Mindre tid, mere pleje 
Vores SensiCare System tilpasser tørretiden til fugtniveauerne i hver fyldning. 
Sparer tid og energi uden, at det går ud over plejen.

Tør mere, ensartet og bekvemt
Vores Sengetøj XL og Blandet bomuld/syntetisk XL programmer kan tørre 
endnu mere, effektivt uden behov for flere programmer. Sparer tid og energi. 
En praktisk og brugertilpasset løsning til hverdagen. 

Præcis tørring af hver fyldning
Vores SmartSense System registrerer fugten i hvert 
stykke tøj i fyldningen. Det betyder, at alt tøjet tørres 
ensartet og beskyttes mod overopvarmning - for 
absolut præcis tørring.

Mindre varme, mere pleje
Vores GentleCare System tørrer dit tøj ved næsten den 
halve temperatur af almindelige tørretumblere, så det 
aldrig udsættes for unødig varme. 

Tilpassede programmer, skræddersyet pleje
Vores DelicateCare System tilpasser temperatur og 
bevægelse efter tøjet til korrekt pleje. Tøjets kvalitet 
beskyttes.  

8 kg A++ DelicateCare® kondenstørretumbler med varmepumpe. Modellen har 
LED lys og en rummelig tromle med særligt tromlemønster for ekstra skånsom 
tørring. Tørretumbleren har Woolmark Blue certificering, som sikrer beskyttelse 
bla. af uld og silke. Føres hos udvalgte forhandlere.

Din stil, helt beskyttet
Dit tøj føles og ser fantastisk ud med DelicateCare System i vores PerfectCare 
800 tørretumbler. Det justerer til rigtig temperatur for tøjet, og 
tromlebevægelsen tilpasses tøjet. Tøjet plejes derfor rigtigt.

Fordele og funktioner

• Kondenstørretumbler med varmepumpeteknologi
• Mellemstort display 
• Indvendig LED lys
• ÖKOInverter motor
• Udskudt start-funktion
• Reverserende tromlegang
• Soft Drum - skånsom tromle
• Woolmark Blue
• Sensorstyret
• Mulighed for tidsstyring
• Specialprogrammer: Sengetøj XL, Bomuld ECO, Bomuld, Skånetørring, 
Denim, Dyner/Puder, Blandet bomuld/syntetisk XL, Outdoor, Genopfrisk, Silke, 
Syntetisk, Uld
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk
• Tilbehør som kan tilkøbes: Sammenbygningsbeslag
• Medfølgende tilbehør: Afløbsslange
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Produktserie PerfectCare 800 DelicateCare
Energieffektivitetsklasse A++
Fyldmængde v. tørring, kg. 8 kg
Kondenseringsklasse B
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og 
halv fyldning), % 81

Energiforbrug kWh, skabstørt, hel 
fyldning, centr. v/1000 omdr. 1.99

Energiforbrug pr. år, kWh 235

Dørhængsling Venstrehængslet. Kan vendes af 
brugeren selv

Tromlevolume, liter 118
Lugeåbning, Ø, cm 49
Fnugfilter, type EcoFlow
Kondensvandbeholder, ltr. 5.28
Lydeffektniveau, dB(A) 66
Dørtype Not Applicable
Udvendige mål, HxBxD, mm 850x596x638
Produktdybde max, mm 662
Ledningslængde, m 1,45
Kølemiddel/mængde i gram R290/140g
Elementspænding, V 230
El-tilslutning, amp. 5
Frekvens, Hz 50
Produktnummer 916 098 926

EAN 7332543751075
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