
EW7H548G3 Frontmatad torktumlare

Den svala nyheten, bevarad längre

Vi har utformat den innovativa PerfectCare 700
torktumlare med GentleCare-systemet för att hålla
kvar klädernas nykänsla längre. Genom att torka dina
kläder vid nästan halva temperaturen jämfört med
vanliga torktumlare behöver dina kläder aldrig utsättas

Lägre värme, mer klädvård

Vårt GentleCare-system torkar kläderna vid nästan
halva temperaturen jämfört med vanliga torktumlare,
vilket gör att de aldrig behöver utsättas för onödig
värme.

Mindre tid, mer klädvård

Vårt SensiCare-system justerar torktiden efter
fuktigheten på plaggen. Det sparar tid och energi utan
att kompromissa på skonsamheten.

Fler produktfördelar :
Våra filter är enkla att rengöra och gör att man kan garantera en effektiv
luftcirkulation och jämn energiförbrukning under torkning.

•

Trumman går fram och tillbaka under torkningen vilket gör att plaggen inte
vrids eller trasslar in sig lika mycket.

•

Välj när torkningen ska börja för att du ska kunna plocka ur tvätten när det
passar dig.

•

Produktegenskaper :

Värmepumpstekniken uppnår
oöverträffad energieffektivitet med upp
till 40% energibesparing

•

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, Torkning

•

Övriga indikatorer: Kondensor, Filter,
Töm vattenbehållaren

•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 850x600x600•
Max djup, mm : 665•
Kapacitet tork bomull, kg : 8.0•
Trumvolym, liter : 118•
Torkteknik : Värmepump•
Sladdlängd, (ca) m : 1.45•
Total effekt, W : 900•
Spänning, V : 230•
Säkring, A : 5•
Installation : Fristående•
Energieffektivitetsklass : A+•
Kondensationseffektivitetsklass : B•
Årlig energiförbrukning, kWh : 309•
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW : 2.6•
Tid skåptorr bomull vid 1000v/m, minuter : 179•
Ljudnivå, dB(A) : 66•
Material i trumman : Förzinkad•
Reverserande trumgång : Ja•
Funktion tryckknappar : Senare start, Restfuktighet, Extra
anticrease, Till/Från, Reverse+, Start/Paus, Tid torkning

•

Timer, min : Nej•
Display : Touch LCD•
Placering vattenbehållare : Vänster i panelen•
Invändig belysning : Nej•
Tillbehör, medföljande : Avloppsslang•
Tillbehör : Mont-sats tvättpelare•
Nettovikt, kg : 47.96•
Produktnummer (PNC) : 916 098 317•
EAN-kod : 7332543578535•
Product Partner Code : All Open•
Lucka : Transparent•

Produktbeskrivning :


