EW2H328R3 Frontmatad torktumlare
Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader
Torka din tvätt effektivt med SimpliCare torktumlare. Vår energisparande
värmepumpsteknik använder lägre temperaturer jämfört med standardmodeller,
så att kläderna håller sin form och varar längre. Torktumling du kan lita på.

A++ för energieffektiv torkning
Värmepumpstekniken i våra torktumlare använder mindre energi än vanliga
torktumlare. Med energiklass A++ får du lägre energikostnad medan du torkar
kläderna snabbt och effektivt. Och eftersom det körs vid lägre temperaturer,
kommer dina kläder att hålla längre.

Vändbar lucka för flexiblare montering
Torktumlarens vändbara lucka gör att den passar perfekt in i ditt hem.
Handtaget kan installeras i två olika positioner för att kunna öppnas och
stängas lättare.

Fler produktfördelar :
• Professionell invertermotor med lång livslängd och 10 års garanti.
• Med Fördröjd Start-funktionen kan du välja när du vill att torktumlaren ska
starta.

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• 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
•Bomullsprogram: Skåptorrt, Extra torrt,
Stryktorrt
•Programindikering:
Skrynkelskyddsgång/program slut,
Kalluftning, Torkning
•Övriga indikatorer: Kondensor, Filter,
Töm vattenbehållaren

• Produktmått H x B x D, mm : 850x596x638
•Max djup, mm : 662
•Kapacitet tork bomull, kg : 8.0
•Trumvolym, liter : 118
•Torkteknik : Värmepumpsteknik
•Sladdlängd, (ca) m : 1.45
•Total effekt, W : 900
•Spänning, V : 230
•Säkring, A : 5
•Installation : Fristående
•Energieffektivitetsklass : A++
•Kondensationseffektivitetsklass : B
•Årlig energiförbrukning, kWh : 235
•Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW : 1.99
•Tid skåptorr bomull vid 1000v/m, minuter : 154
•Ljudnivå, dB(A) : 67
•Material i trumman : Förzinkad
•Reverserande trumgång : Ja
•Funktion tryckknappar : Senare start, Slutsignal, Skrynkelskydd,
Till/Från, Start/Paus, Tid
•Display : Digital display
•Placering vattenbehållare : Vänster i panelen
•Invändig belysning : Nej
•Tillbehör, medföljande : Avloppsslang
•Tillbehör : Mont-sats tvättpelare
•Nettovikt, kg : 47.96
•Färg : Vit
•EAN-kod : 7332543675760
•Lucka : Plast

Produktbeskrivning :
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