
Praktisk tørking med Delay Start (utsettelse) 
Med Delay Start-funksjonen (utsettelse) arbeider tørketrommelen i henhold til 
dine planer. Juster starten på tørkesyklusen slik at den passer tidsplanen din. 
Bare angi tiden og la maskinen gjøre resten. 

Vendbar dør for fleksibel plassering 
Tørketrommelens vendbare dør betyr at den passer sømløst inn på badet eller 
kjøkkenet. Håndtaket kan installeres i to forskjellige posisjoner, for enkel 
åpning og lukking. Spesielt designet for å passe sammen med andre produkter 
i rommet.

Pålitelig ytelse med invertermotor garanteres i 10 år
Holdbarhet, pålitelighet og ytelse er innebygget med vår energieffektive 
invertermotor. Og med 10-års garanti, vet du at produktet vil vare.

A++ for energieffektiv tørking
Varmepumpeteknologien i tørketrommelen vår bruker mindre energi enn 
tradisjonelle tørketromler. A++ klassifisering betyr at strømregningene dine blir 
lave mens du tørker klær raskt og effektivt. Og fordi maskinen kjører ved 
lavere temperaturer, vil klærne vare lenger. 

SimpliCare tørketrommel med stor kapasitet. Kondenstørketrommel med 
varmepumpeteknologi og lavt energiforbruk i energiklasse A++. 
Tørketrommelen tørker ved lavere temperatur enn tradisjonelle tørketromler for 
å unngå overtørking og for maksimal beskyttelse av tøyets fibre. Woolmark-
sertifiseringen sørger for trygg tørking av

Tørk ved lave temperaturer for gode resultater. Du sparer også strøm.
Tørk vasken din raskt og effektivt med SimpliCare tørketrommel. Vår 
strømsparende varmepumpeteknologi bruker lavere temperaturer 
sammenliknet med standard modeller, så klærne bevarer formen og varer 
lenger. For trygg tørking i tørketrommel. 

Fordeler og Egenskaper

• Varmepumpeteknologi med store energieffektivitet
• Display: BF digit time
• 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 
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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
Maks dybde (mm) 662
Lengde på kabel (m) 1.45
Volt 230
Sikring(A) 5
Frekvens 50
Medfølgende tilbehør Tømmeslange for kondensvann
Tilbehør Stacking kit

Programmer Bedlinen, Cotton Eco, Easy Iron, 
Jeans, Mix, Silk, Sport, Time, Wool

Bomullsprogram Skaptørt, Ekstra tørt, Stryketørt
Synthetics programmes Stryketørt, Ekstra tørt
Woolmark Woolmark Blue

Product Partner Code All Open
Motortype Inverter
Produktserie TimeCare
3DScan Nei

Produktspesifikasjon
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