
EW6C527G2 Frontmatad torktumlare

Dina kläder torkade med omsorg

Vår enastående torktumlare PerfectCare 600 med SensiCare System
identifierar fuktnivån för varje tvätt med specialsensorer och justerar torktiden
därefter. Därför utsätts inte ens den minsta tvätt för alltför mycket värme.

Mindre tid, mer klädvård

Vårt SensiCare-system justerar torktiden efter
fuktigheten på plaggen. Det sparar tid och energi utan
att kompromissa på skonsamheten.

Din stil, ditt schema

Med Fördröjd start kan du anpassa starttiden så att
det passar ditt schema. Ange bara tiden när du vill att
maskinen ska starta så tar den hand om resten.

Fler produktfördelar :
Torktumlarens lucka är utformad att passa in perfekt med dina andra
maskiner.

•

Till och med dina ömtåliga plagg kan torkas i vår torktumlare, då med mindre
värme.

•

Den extra stora luckan på vår torktumlare gör det enkelt att stoppa i och ta ur
plaggen.

•

Produktegenskaper :

Kondenstumlare: fukten kondenseras
till en vattenbehållare, ingen extern
ventilation krävs

•

Tumlare med elektronisk
fuktavkänning, programmet avslutas
automatiskt

•

Tidsstyrda torkprogram som tillägg till
de automatiska

•

Fördröjd start•
 4 ställbara fötter•
Programindikering:
Skrynkelskyddsgång/program slut,
Kalluftning, Torkning

•

Övriga indikatorer: Kondensor, Filter,
Töm vattenbehållaren

•

Teknisk data :

Produktmått H x B x D, mm : 850x600x540•
Max djup, mm : 600•
Kapacitet tork bomull, kg : 7.0•
Trumvolym, liter : 104•
Torkteknik : Kondens•
Sladdlängd, (ca) m : 1.45•
Total effekt, W : 2250•
Spänning, V : 230•
Säkring, A : 10•
Installation : Fristående•
Energieffektivitetsklass : B•
Kondensationseffektivitetsklass : B•
Årlig energiförbrukning, kWh : 504•
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW : 4.23•
Tid skåptorr bomull vid 1000v/m, minuter : 139•
Ljudnivå, dB(A) : 66•
Material i trumman : Förzinkad•
Reverserande trumgång : Ja•
Funktion tryckknappar : Senare start, Skontorkning,
Restfuktighet, Extra Antiskrynkel, Till/Från, Start/Paus, Tid
torkning

•

Display : Touch LCD•
Placering vattenbehållare : Vänster i panelen•
Invändig belysning : Nej•
Tillbehör, medföljande : Avloppsslang•
Tillbehör : Mont-sats tvättpelare•
Nettovikt, kg : 36.96•
Färg : Vit•
EAN-kod : 7332543631407•
Partnerkod : All Open•
Lucka : Plast•
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