
Genopfriskning af dit tøj – selv uldtøj
Genopfriskningsprogrammet kan give tøj, der kun er brugt én gang, gemt væk 
i længere tid eller tørret på snor – selv uldtøj – den nyvaskede fornemmelse af 
friskhed og blødhed. 

De mest præcise oplysninger om tøjets aktuelle status
Dette display holder dig fuldt opdateret om tøjets status. Det viser f.eks. 
nøjagtigt,  hvor lang tid der er tilbage af programmet.

Få kontrol over din tid med udskudt start-
funktionen
Funktionen for udskudt start giver dig mulighed for at 
forudprogrammere, hvornår hver cyklus skal begynde - 
så du kan få bedre kontrol over den tid, du har til 
rådighed. 

Tør en tøjvask af enhver størrelse ved hjælp af en 
perfekt tilpasset mængde energi
Denne tørretumbler tilpasser programlængden, så den 
passer præcis til størrelsen og fugtigheden af hver 
tøjmængde, så du opnår perfekte resultater med mindst 
mulig energi.

Tørretumbler med hele 3 aftræksmuligheder, så den er fleksibel at placere. 
Lydsvag model med høj kapacitet og med mange specialprogrammer samt 
mulighed for tidsstyring og sensorstyring, der præcist tørre tøjet skånsomt og 
effektivt. Føres hos udvalgte forhandlere.

En mere stille – næsten lydløs – måde at tørre dit tøj på
Med denne tørretumbler kan du tørre tøjet næsten lydløst – takket være Silent 
System. Tørreprogrammet er specialudviklet til at eliminere støj.

Fordele og funktioner

• Aftrækstørretumbler
• Udskudt start-funktion
• Reverserende tromlegang
• Soft Drum - skånsom tromle
• Fnugfilter
• Mulighed for lang antikrølfase
• Valgfrit akustisk signal ved programafslutning 
• Sensorstyret
• Stor firkantet døråbning
• Sensitiv-funktion
• Skånsom-funktion
• Mulighed for tidsstyring
• Specialprogrammer: Sengetøj, Strygelet plus, Opfriskning, Jeans, Sportstøj, 
Tidsstyret, Uld genopfrisk
• Tekst i betjeningspanel på Dansk
• Tilbehør som kan tilkøbes: Sammenbygningsbeslag
• Medfølgende tilbehør: Aftræksslange
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Produktserie -
Energieffektivitetsklasse Energiklasse C
Fyldmængde v. tørring, kg. 7
Kondenseringsklasse NONE
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og 
halv fyldning), % 0

Energiforbrug kWh, skabstørt, hel 
fyldning, centr. v/1000 omdr. 4.25

Energiforbrug pr. år, kWh 510

Dørhængsling Højrehængslet. Kan vendes af 
brugeren selv

Tromlevolume, liter 108
Lugeåbning, Ø, cm 0
Fnugfilter, type -
Lydeffektniveau, dB(A) 66
Dørtype Låge
Udvendige mål, HxBxD, mm 850x600x600
Produktdybde max, mm 630
Ledningslængde, m 1,45
Kølemiddel/mængde i gram /0
Aftræksmuligheder Bagside, Højre, Venstre
Elementspænding, V 230
El-tilslutning, amp. 10
Frekvens, Hz 50
Produktnummer 916 095 269

EAN 7332543155156

Tekniske data
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