
Torka när du vill med Delay Start 
Torka när det passar dig med Delay Start-funktionen. Sätt en timer så startar 
torkcykeln av sig själv, även om du inte är hemma.

Valfri luckhängning 
Låt inte planlösningen på köket, badrummet eller tvättstugan styra placeringen 
av din torktumlare. Genom att rotera ramen för luckan kan den öppnas åt två 
olika håll. Så att du kan placera den där du vill ha den.

Färre veck med EasyIron
EasyIron-programmet torktumlar dina kläder extra försiktigt, vilket ger mindre 
skrynkel. Under programmet ändrar torktrumman riktning så att tvätten rör sig 
friare – det ger en jämnare torkning med färre veck.

Torka bomull och syntetmaterial samtidigt med Mix EasyDry
Torka bomull och syntetmaterial i samma torkcykel med Mix EasyDry. Blandad 
tvätt torkas jämt och effektivt – vilket betyder mindre att sortera och mer tid 
över för dig.  

AutoAdjust – smidiga torkprogram 
Torktumla med AutoAdjusts lågtemperaturtorkning. Smarta sensorer i 
torktrumman känner av plaggens fukthalt och anpassar programmet därefter – 
så att inget tumlas i onödan. Med lågtemperaturtorkning kan du spara upp till 
50 % av energin jämfört med vanlig torktumling.

Produktfördelar

• Kondenstumlare: fukten kondenseras till en vattenbehållare, ingen extern 
ventilation krävs
• Fördröjd start
• Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
• Funktion med lång skrynkelskyddsfas 
• Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
• Skonsamt program
• Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
• Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Fintvätt, Denim, Lättstruket, 
Mix EasyDry, Uppfräschning, Sport, Tid 
• Panel med text på Svenska, Symboler
• Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare 
• Medföljande tillbehör: Avloppsslang 
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Familj 6000-Serien
Kapacitet tork bomull, kg 7.0
Energiklass B
Kondensationseffektivitetsklass B
Kondensationseffektivitetsklass 81
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, 
kW 4.23

Årlig energiförbrukning, kWh 504
Dörrhängning Vänster, omhängbar
Trumvolym, liter 104
Luckans öppning i diameter, cm 46
Volym kondensvattenbehållare, l 4.66
Ljudnivå, dB(A) 67
HöjdxBreddxDjup, mm 850x596x555
Max djup, mm 583
Djup öppen dörr/lucka, mm 1019
Sladdlängd, (ca) m 1.45
Total effekt, W 2250
Spänning, V 230
Frekvens, Hz 50
Trummans rörelse anpassar sig efter 
program -

Program för Ull, SIlke och 
Outdoorkläder -

Torka på låga temperaturer med 
värmepump -

Viktavkänning ProSense
Nettovikt, kg 35.46
Produktnummer (PNC) 916 099 147
EAN-kod 7332543807314

Tekniska specifikationer
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