
Med Elvita får du plats för allt det du uppskattar. Du får noga utvalda
produkter med kloka lösningar till ett bra pris, designade för att lösa
vardagen. Det är produkter för hela hemmet, som ger plats åt hela livet.

Extra tyst läge Skrynkelfritt Mitt val Hygien

CTT7800V
Vit torktumlare

• Torkkapacitet 8 kg
• 14 valbara program
• Tyst gång
• LED-display med pekskärm
• Barnlås

En elegant och tyst premiumtorktumlare
Detta är en exklusiv och tyst torktumlare med pekskärm, en
tydlig LED-display och 14 valbara program. Den eleganta
designen med svart kontrollpanel passar perfekt i hemmet hos
ett modernt hushåll. Denna maskin har ett barnlås, och är
lämplig för alla hushåll.

Smarta och effektiva torkprogram
Torktumlaren har flera smarta inställningar för att torka kläder
eller andra artiklar av bomull, syntet, blandade material eller
ylle. Den kan även hjälpa dig att fräscha upp torra kläder
genom att lufta dem. För ökad effektivitet har torktumlaren
specialprogram för att torka sänglinnen, jeans och skjortor.

Skapa ditt eget favoritprogram
Bortsett från torkprogram har denna torktumlare inställningar
för att justera tid, temperatur och torknivå. Extra tyst
läge-alternativet reducerar ytterligare bullernivån och
Skrynkelfritt förhindrar att skjortor eller andra plagg blir
skrynkliga. Du kan spara din favoritkombination av inställningar
som Mitt val, ditt helt eget program. Denna torktumlare är
flexibel och en perfekt följeslagare för alla tvättbehov.

En högre nivå av renhet
Hygien-alternativet använder värme för att ta bort bakterier och
kvalster från mindre känsliga kläder och textilier. Smart och bra
för din hälsa. Denna torktumlare ger dig en högre nivå av
renhet.
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Produktegenskaper
Färg Vit

Installation Fristående

Torktyp Kondens

Värmepump Ja

Torkkapacitet 8 kg

Display Ja

Invändig belysning Ja

Fuktighetssensor Ja

Fördröjd start Ja

Skrynkelfritt Ja

Barnlås Ja

Tekniska specifikationer
Nettovikt 53 kg

Volym, trumma 125,0 l

Höjd 845 mm

Bredd 595 mm

Djup 640 mm

Dörrgångjärn Höger

Köldmedietyp R290

Strömförsörjning 220-240 V,
50 Hz

Sladdlängd, typ av kontakt 1,5 m, jordad

Märkström 3,5 A

Märkeffekt 750 W

Luftburna akustiska bulleremissioner 66 dB

Energiförbrukning vid standardprogram för
bomull, full maskin 1,46 kWh

Energiförbrukning vid standardprogram för
bomull, partiell last 0,82 kWh

Energiklass A+++

Kondensationseffektivitetsklass B

Modellbeteckning CTT7800V

Läs mer om produktens energieffektivitet på
https://eprel.ec.europa.eu/. Använd modellbeteckningen för att
hitta information.

Mått

Energimärkning


