8000-Serien Torktumlare 8.0 kg Värmepump A++
QT38S82B

Skräddarsydda torkcykler, anpassade efter dina behov
Med DelicateDry justeras temperatur och rörelse efter materialet som torkas
för att ge ett perfekt resultat. Det gör även att kläderna håller längre.

Produktfördelar
Lägre temperatur, skonsammare torkning
GentleDry torkar din tvätt på halva temperaturen jämfört med en konventionell
torktumlare. På så sätt utsätts inte kläderna för onödig värme.

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.

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.

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.

• Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40%
energibesparing
• Belysning i trumman för optimal synlighet i torktumlaren
• Invertermotor
• Fördröjd start
• Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
• AutoOff - ingen onödig elförbrukning
• Protext-trumma på 118 liter
• Funktion med lång skrynkelskyddsfas
• Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
• Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
• Speciella torkprogram: Bomull, Sängkläder, Bomull Eco, Fintvätt, Denim,
Lättstruket, Mix EasyDry, Uppfräschning, Sportwear, Syntet, Tid, Ull
• Panel med text på Svenska, Symboler
• Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
• Medföljande tillbehör: Avloppsslang

8000-Serien Torktumlare 8.0 kg Värmepump A++
QT38S82B
Tekniska specifikationer
Familj
Kapacitet tork bomull, kg
Energiklass
Kondensationseffektivitetsklass
Kondensationseffektivitetsklass
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m,
kW
Årlig energiförbrukning, kWh
Dörrhängning
Trumvolym, liter
Luckans öppning i diameter, cm
Volym kondensvattenbehållare, l
Ljudnivå, dB(A)
Produktmått H x B x D, mm
Max djup, mm
Djup öppen dörr/lucka, mm
Sladdlängd, (ca) m
Total effekt, W
Spänning, V
Kylmedel/Mängd
Frekvens, Hz
Trummans rörelse anpassar sig efter
program
Program för Ull, SIlke och
Outdoorkläder

8000-Serien
8.0
A++
B
81
1.99
235
Vänster, omhängbar
118
49
5.28
66
850x596x638
662
1110
1.45
900
230
R290/140g
50
-

Torka på låga temperaturer med
värmepump
Viktavkänning
Nettovikt, kg
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

47.46
916 099 149
7332543807406

