
EW8H428R3 Tørketrommel

Din stil, perfekt ivaretatt

Med DelicateCare-systemet i vår PerfectCare 800-
tørketrommel, kan du stole på at klærne fortsatt vil se
og føles bra ut. Den tilpasser til riktig temperatur for
plagget samtidig som trommelens bevegelser er
tilpasset det spesifikke tekstilet. Det betyr at plaggene

Tilpassede sykluser, tilpasset klespleie

DelicateCare-systemet vårt tilpasser temperatur og
bevegelse etter tekstilet, slik at det blir behandlet
nøyaktig slik det bør. Klærnes kvalitet blir ivaretatt.

Presisjonstørking for hver vask

SmartSense-systemet vårt fastslår fuktigheten i hvert
enkeltelement i en vask. Det gir perfekt tørkepresisjon,
slik at alle klærne blir jevnt tørre og beskyttes mot
altfor høye temperaturer.

Produktfordeler:
Ved å tørke på halv temperatur, varer klærne lenger og utsettes ikke for kraftig
varme.

•

Dedikerte programmer for sengetøy og blandet vask tilpasser syklusen alt
etter hva som er i trommelen, for å sikre en grundig og jevn tørking.

•

Fuktigheten i hver vask blir målt, og tørketiden tilpasset deretter slik at klærne
ikke utsettes for altfor kraftig varme.

•

Produktegenskaper:

Varmepumpeteknologi med store
energieffektivitet

•

Display: Touch LCD•
Inverter-motor med 10 års
servicegaranti

•

Mulighet for utsatt start•
Reverserende trommelgang•
Sensorstyrt tørking: maskinen stopper
når klærne har nådd ønsket
tørrhetsgrad

•

Ekstra tidsstyrte tørkeprogrammer•

Spesifikasjoner:

PerfectCare serie : PerfectCare 800•
Tørkekapasitet i kg : 8.0•
Energieffektivitetsklasse : A++•
Energy cupboard dry 1000 : 1.99•
Weighted condensation efficiency full& half load, % : 82•
Annual energy consumption, kWh [E-label] : 235•
Condensation efficiency : B•
Dørhengsling : Left reversible by user•
Trommelvolum i liter : 118•
Kapasitet i kondenstank (liter) : 5.28•
Sound Power level, db(A) re 1 pW : 67•
Utvendige mål HxBxD (mm) : 850x596x638•
Depth max, mm : 662•
Lengde på kabel (m) : 1.45•
Volt : 230•
Sikring(A) : 5•
Frekvens : 50•
Medfølgende utstyr : Tømmeslange for kondensvann•
Tilbehør : Stacking kit•
Programmer : Bedlinen XL, Cotton ECO, Delicates, Denim, Mixed
XL, Outdoor, Silk, Time, Wool

•

Bomullsprogram : Skaptørt, Ekstra tørt, Stryketørt•
Synthetics programmes : Stryketørt, Ekstra tørt•
Woolmark : Woolmark Blue•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivelse:

Varmepumpetrommel
med DelicateCare-
system som justerer
hastighet,
trommelretning og
temperatur til tekstilene
du skal tørke. Like
skånsomt som flat
tørking av ull, og
garantert ingen
krymping. EcoFlow
filtersystem sørger for
høy luftstrøm, lavt
energiforbruk og svært
enkelt vedlikehold.
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