
QW7384 Frontmatad torktumlare

FINBLUSENS BESKYDDARE

Dina stickade plagg, t-shirtar, skjortor - plaggen du har på dig varje dag -
behöver tas om hand på ett särskilt sätt för att de ska kännas speciella.
SensiDry®-tekniken använder låga temperaturer och ser till att plaggen aldrig
utsätts för onödig värme. Den ser till att kläderna du använder ofta, känns och
ser ut som nya, varje dag.

SÄKRA, LÅGA TEMPERATURER

SensiDry-tekniken drar ut fukten ur textilierna vid lägre
temperatur jämfört med vanliga torktumlare utan att
märkbart öka torktiden. Detta gör att textilierna aldrig
utsätts för onödig värme. Dina kläder behåller formen
längre. Och den lägre temperaturen hjälper dig att

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

Fler produktfördelar :
KRÅNGELFRITT FILTER FÖR BÄTTRE EFFEKTIVITET•

INBYGGT SKYDD FÖR DINA KLÄDER•

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

•

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

•

Bomullsprogram: Skåptorrt, Extra torrt,
Stryktorrt

•

Programindikering:
Skrynkelskyddsgång/program slut,
Kalluftning, Skåptorrt, Torkning, Extra
torrt, Stryktorrt

•

Övriga indikatorer: Kondensor, Filter,
Töm vattenbehållaren

•

Teknisk data :

Kapacitet tork bomull, kg : 8.0•
Torkteknik : Värmepump•
Energieffektivitetsklass : A+•
Årlig energiförbrukning, kWh : 309•
Kondensationseffektivitetsklass : B•
Ljudnivå, dB(A) : 66•
Tid skåptorr bomull vid 1000v/m, minuter : 179•
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW : 2.6•
Trumvolym, liter : 118•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Produktmått H x B x D, mm : 850x600x600•
Max djup, mm : 630•
Timer, min : Nej•
Reverserande trumgång : Ja•
Motorsystem : Standard•
Display : Medium LCD•
Funktion tryckknappar : Antiskrynkel-funktion, Senare start,
Restfuktighet, Till/Från, Refresh, Start/Paus, Time dry

•

Placering vattenbehållare : Vänster i panelen•
Invändig belysning : -•
Tillbehör, medföljande : Avloppsslang•
Tillbehör : Mont-sats tvättpelare•
Total effekt, W : 900•
Säkring, A : 5•
Sladdlängd, (ca) m : 1.45•
Spänning, V : 230•
Färg : Vit•
Nettovikt, kg : 48.46•
Produktnummer (PNC) : 916 097 956•
EAN-kod : 7332543490257•

Produktbeskrivning :


