LD8KR845E Frontmatad torktumlare
YLLETRÖJANS SKYDDSÄNGEL.
Nu kan du torktumla allt du tvättar - från den mjukaste
ylletröjan till skjortan du använder på jobbet.
Torktumlare med AbsoluteCare®-systemet har
skräddarsytt programmen att på ett exakt sätt
kontrollera rörelsen och temperaturen på

BÄSTA SKYDDET FÖR DINA KLÄDER
Programmen i vårt unika AbsoluteCare®-system
kontrollerar rörelse och temperatur på ett exakt sätt i
trumman. Ylleplagg hålls plant mot trumman för att
efterlikna plantorkning. Ytterplagg får exakt rätt värme
för att bevara funktionaliteten i

SÄKRA, LÅGA TEMPERATURER
SensiDry-tekniken drar ut fukten ur textilierna vid lägre
temperatur jämfört med vanliga torktumlare utan att
märkbart öka torktiden. Detta gör att textilierna aldrig
utsätts för onödig värme. Dina kläder behåller formen
längre. Och den lägre temperaturen hjälper dig att

Fler produktfördelar :
• SPARA TID OCH ENERGI VARJE DAG
• KRÅNGELFRITT FILTER FÖR BÄTTRE EFFEKTIVITET
• KORTA OCH SKONSAMMA TORKPROGRAM

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Värmepumpstekniken uppnår
oöverträffad energieffektivitet med upp
till 40% energibesparing
•Energiförbrukning (bomullsprogram,
skåptorr): endast 1.67 ( 1.99 ) kWh
efter centrifugering vid 1400 (1000)
varv/minut
•Panel med text på Engelska, Symboler
•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: Cupboard dry plus,
Extra torrt, Stryktorrt
•Programindikering:
Skrynkelskyddsgång/program slut,
Kalluftning, Skåptorrt, Torkning, Extra
torrt, Stryktorrt
•Övriga indikatorer: Kondensor, Filter,
Töm vattenbehållaren

• Mått och installation : __________________
•Produktmått H x B x D, mm : 850x596x638
•Max djup, mm : 663
•Sladdlängd, (ca) m : 1.45
•Total effekt, W : 900
•Spänning, V : 230
•Säkring, A : 5
•Installation : Fristående
•Energi : ________________
•Energiklass : A++
•Kondensationseffektivitetsklass : B
•Årlig energiförbrukning, kWh : 235
•Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW : 1.99
•Prestanda : __________________
•Tid skåptorr bomull vid 1000v/m, minuter : 154
•Torkteknik : Värmepump
•Kapacitet tork bomull, kg : 8.0
•Trumvolym, liter : 118
•Ljudnivå, dB(A) : 66
•Material i trumman : Rostfritt stål
•Reverserande trumgång : Ja
•Övrigt : _________________
•Funktion tryckknappar : Antiskrynkel-funktion, Senare start,
Torkning, Restfuktighet, Till/Från, Uppfräschning, Start/Paus, Tid
torkning
•Display : Medium LCD
•Placering vattenbehållare : Vänster i panelen
•Invändig belysning : LED
•Tillbehör, medföljande : Avloppsslang
•Tillbehör : Mont-sats tvättpelare
•Nettovikt, kg : 47.96
•Färg : Vit
•Produktnummer (PNC) : 916 098 406
•EAN-kod : 7332543617401

Produktbeskrivning :

LD8KR845E Frontmatad torktumlare

