
QW7583 Frontmatad torktumlare

Torktumla allt

Med ProTex Plus-torktumlaren kan du torka även den
ömtåligaste tvätten. Detta tack vare AbsoluteCareTM-
systemet och maskinens Woolmark Blue-utmärkelse.

Intelligenta trumrörelser möjliggör torkning av
ömtåliga plagg
Det unika AbsoluteCareTM-systemet i den här
torktumlaren justerar trummans rotationshastighet,
riktning och temperaturer för att anpassa
torkprocessen till olika sorters material, vilket
möjliggör torktumling av även de allra ömtåligaste

En torktumlare som får dina kläder att se bra ut
längre
Vill du att dina kläder ska fortsätta se ut som nya
längre? Torktumlarens Sensidry® värmepumpsteknik
gör så genom att torka dem med en säkrare, lägre
temperatur.

Produktegenskaper :

Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad
energieffektivitet med upp till 40%
energibesparing

•

Panel med text på Svenska•
Tumlare med elektronisk fuktavkänning,
programmet avslutas automatiskt

•

Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de
automatiska

•

Funktion med lång skrynkelskyddsfas•
Fördröjd start•
 4 ställbara fötter•
Syntetprogram: Skåptorrt, Extra torrt,
Stryktorrt

•

Bomullsprogram: Skåptorrt, Cupboard dry
plus, Extra torrt, Stryktorrt

•

Övriga indikatorer: Kondensor, Filter, Töm
vattenbehållaren

•

Teknisk data :

Energieffektivitetsklass : A++•
Kapacitet tork bomull, kg : 8.0•
Kondensationseffektivitetsklass : B•
Årlig energiförbrukning, kWh : 235•
Ljudnivå, dB(A) : 66•
Torkteknik : Värmepump•
Trumvolym, liter : 118•
Display : Medium LCD•
Invändig belysning : LED•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Timer : Nej•
Placering vattenbehållare : Vänster i
panelen

•

Reverserande trumgång : Ja•
Funktion tryckknappar : Signal, Senare
start, Dry Plus, Skrynkelskydd, Till/Från,
Reverse+, Start/Paus, Tid

•

Spänning, V : 230•
Säkring, A : 5•
Total effekt, W : 900•
Nettovikt, kg : 47.96•
Tillbehör, medföljande : Avloppsslang•
Tillbehör, extra : Mont-sats tvättpelare•
Produktnummer (PNC) : 916 097 775•
HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x600•
Max djup, mm : 630•
Sladdlängd, (ca) m : 1.45•
EAN-kod : 7332543440184•
Färg : Vit•

Produktbeskrivning :

Energisnål värmepumpstumlare med
energiklass A++. Exklusiv luckdesign med
premiumvit glaslucka. Skonsam torkning
med elektronisk fuktavkänning. Invändig
belysning för bättre insyn och lyxigare
känsla. Underhållsfri kondensor."


