
QW6173 Frontmatad torktumlare

DEN VARDAGLIGA KVALITETSBEVARAREN

Kläder som utsätts för alltför mycket värme och rörelse nöts ut väldigt snabbt.
Våra torktumlare med ProSense®-teknik finjusterar programmen så att de går
minimal tid utan att torka för länge. Dina favoritplagg torkas effektivt under
övervakning och tas om hand, program efter program.

SPARA TID OCH ENERGI VARJE DAG

Våra torktumlare har ProSense®-teknik med
avancerade fuktighets- och temperatursensorer för att
kunna justera torktid och energiförbrukning för varje
tvätt, oavsett mängd. Detta sparar tid och energi
samtidigt som kläderna du älskar tas om hand och

INBYGGT SKYDD FÖR DINA KLÄDER

Våra torktumlare har vår skonsamma och
specialdesignade ProTex-trumma som tar hand om
dina kläder på bästa sätt. Den mönstrade trumman
ger ett effektivt luftflöde och kläderna trasslar inte
ihop, vilket ger färre skrynklor och veck.

Fler produktfördelar :

Produktegenskaper :

Kondenstumlare: fukten kondenseras till
en vattenbehållare, ingen extern
ventilation krävs

•

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

•

Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de
automatiska

•

Skonsamt program•
Fördröjd start•
 4 ställbara fötter•
Syntetprogram: Skåptorrt, Extra torrt,
Stryktorrt

•

Bomullsprogram: Cupboard dry plus, Extra
torrt, Stryktorrt

•

Programindikering:
Skrynkelskyddsgång/program slut,
Kalluftning, Torkning

•

Övriga indikatorer: Kondensor, Filter, Töm
vattenbehållaren

•

Teknisk data :

Energieffektivitetsklass : B•
Kapacitet tork bomull, kg : 7.0•
Kondensationseffektivitetsklass : B•
Årlig energiförbrukning, kWh : 504•
Ljudnivå, dB(A) : 65•
Torkteknik : Kondens•
Trumvolym, liter : 104•
Display : Medium LCD•
Invändig belysning : -•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Timer, min : Nej•
Placering vattenbehållare : Vänster i
panelen

•

Motorsystem : Standard•
Reverserande trumgång : Ja•
Woolmark-certifiering : Apparel Care•
Funktion tryckknappar : Antiskrynkel-
funktion, Senare start, Skontorkning,
Restfuktighet, Till/Från, Start/Paus, Time
dry

•

Spänning, V : 230•
Säkring, A : 10•
Total effekt, W : 2250•
Nettovikt, kg : 43.46•
Tillbehör, medföljande : Avloppsslang•
Tillbehör, extra : Mont-sats tvättpelare•
Produktnummer (PNC) : 916 097 950•
HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x540•
Max djup, mm : 570•
Dörrhängning : Vänster, omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 1.45•
EAN-kod : 7332543490196•
Färg : Vit•

Produktbeskrivning :


