
EW8H658B8 Frontmatad torktumlare

Din stil bevaras

Du kan vara säker på att kläderna kommer att kännas och se fantastiska ut
med DelicateCare-systemet i vår PerfectCare 800 torktumlare. Den ställer in
rätt temperatur för plagget samtidigt som trummans rörelser anpassas till det
specifika materialet i tyget. Plaggen behandlas på rätt sätt, även sådana du inte
trodde kunde torktumlas.

Anpassade program. skräddarsydd klädvård

Vårt DelicateCare-system justerar temperaturen och
rörelsen så att plagget behandlas på rätt sätt.
Kvaliteten på kläderna bevaras.

Precisionstorkning för varje tvätt

Vårt SmartSense-system detekterar fuktigheten i varje plagg. Det innebär att
alla kläder torkas jämnt och skyddas från överhettning.

Fler produktfördelar :
Genom att torka plaggen i en lägre temperatur, håller de längre och utsätts
inte för onödig värme.

•

Särskilda program för lakan och blandad tvätt justerar programmet efter vad
som finns i trumman för grundlig och jämn torkning.

•

Fuktigheten i varje tvätt mäts och torktiden justeras därefter så att kläderna
skyddas mot överhettning.

•

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, Skåptorrt, Torkning, Extra
torrt, Stryktorrt

•

Övriga indikatorer: Kondensor, Filter,
Töm vattenbehållaren

•

Teknisk data :

Energiklass : A++•
Kapacitet tork bomull, kg : 8.0•
Kondensationseffektivitetsklass : B•
Årlig energiförbrukning, kWh : 235•
Ljudnivå, dB(A) : 66•
Torkteknik : Värmepump•
Trumvolym, liter : 118•
Display : Touch LCD•
Invändig belysning : LED•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Placering vattenbehållare : Vänster i panelen•
Motorsystem : Inverter•
Reverserande trumgång : Ja•
Woolmark-certifiering : Woolmark Blue•
Funktion tryckknappar : Senare start, Restfuktighet, End alert,
Extra tyst, Extra anticrease, Till/Från, Reverse+, Start/Paus, Tid
torkning

•

Spänning, V : 230•
Säkring, A : 5•
Total effekt, W : 900•
Nettovikt, kg : 47.86•
Tillbehör, medföljande : Avloppsslang•
Tillbehör, extra : Mont-sats tvättpelare•
Produktnummer (PNC) : 916 098 434•
HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x600•
Max djup, mm : 665•
Dörrhängning : Vänster, omhängbar•
Sladdlängd, (ca) m : 1.45•
EAN-kod : 7332543629190•
Färg : Vit•

Produktbeskrivning :

Electrolux916 098 434


