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Clean and safe

A Clean and safe funkció automati-
kusan aktiválódik a szárítási ciklus 
alatt, a Hygiene Pro rendszer pe-
dig segít tisztán tartani a ruhákat: a 
ciklus befejezése után a belső dob 
több mint 30 percig tartja a hőmér-
sékletet, így segít a fertőtlenítés-
ben. A dob a ciklus befejezése után 
egy bizonyos ideig egyszer-egy-
szer forogni is fog, hogy megelőzze 
a gyűrődéseket.

Gyapjú ápolás

Ez a készülék a The Woolmark 
Company által tanúsított, géppel 
szárítható gyapjútermé- kek szá-
rítására alkalmas prog- rammal 
rendelkezik. Kifejezetten a gyapjú 
ruhadarabokhoz tervez- ték, hogy 
megakadályozza ezen kényes ru-
hadarabok károsodását - de csak 
abban az esetben, ha a ruhadara-
bok gyártója által kiadott utasítá-
soknak megfelelően történik.

Csendes szárítás

a Ön éjszaka szokta szárítani a 
ruháit, vagy egyszerűen csak azt 
szeretné, hogy a készülék a szoká-
sosnál is halkabb legyen, válassza 
ki a speciálisan erre a célra kialakí-
tott éjszakai üzemmódot. Ilyenkor a 
dob sokkal lassabban forog, a be-
fújt levegő mennyisége kevesebb 
lesz, így a művelet a teljes program 
alatt csendesebb lesz.

Dobvilágítás

A dobban lévő LED-fény egy rend-
kívül praktikus kiegészítő. Mivel a 
teljes dobot bevilágítja, azonnal lát-
ni fogja, ha esetleg benne maradt 
egy ruhadarab. Többé nem kell azon 
tűnődnie, hogyan kerülhetett az az 
egy, más színű zokni a fehér ruhák 
mellé száradni!

Érintőkijelző

A hagyományos gombokhoz képest az érintő-
képernyők tovább bírják a gyűrődést, javítják a 
gép általános kezelhetőségét és esztétikáját is. 
A LED-es digitális kijelzőn nyomon követheti a 
teljes folyamatot, beállíthatja a szárítási ciklus 
kezdetének az időpontját, valamint az összes 
fontos információt egy pillantással leolvashatja.

Hőszivattyús technológia

A hőszivattyús technológia hatéko-
nyabbá teszi a szárítógépet, gyorsab-
ban végez egy-egy programmal, és az 
áramfogyasztás csökkentésével ener-
giát takaríthat meg. Ez a környezetba-
rát rendszer képes újrahasznosítani a 
szárítási folyamat során keletkező hőt 
- és a ruhák védelme érdekében a do-
bon belüli hőmérsékletet is képes sza-
bályozni, 50°C alatt tartva azt.
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TULAJDONSÁGOK

Névleges tápfeszültség 220V~240V~

Névleges frekvencia 50 Hz

Névleges szárítási kapacitás 8 KG

Névleges teljesítmény 750 W

Névleges áram 3.5 A

Motor teljesítmény

Kijelző típusa LED

Kijelző színe Fehér

Szárítási mechanizmus Hőszivattyús rendszer

Szárítás ellenőrzése Elektronikus

Belső világítás Igen

Csatlakozó típus EU csatlakozó

Tápkábel hossza 1,5 m

Átlátszó ajtó Igen

Kétirányú dobmozgás Igen

Hangjelzés Igen

Szellőzőcsövek Igen

Hibakód a kijelzőn Igen

Gyermekzár Igen

ENERGETIKAI INFORMÁCIÓK

Energiahatékonysági osztály A+++

Kondenzációs hatékonysági osztály B

Éves energiafogyasztás (AEC) 176 kWh/év

Energiafogyasztás (teljes terhelés) 1,45 kWh/ciklus

Energiafogyasztás (részleges terhelés) 0,79 kWh/ciklus

A szabványos pamutprogram súlyozott 
programideje (Tt) 123 perc

Programidő teljes terhelésnél (Tdry) 159 perc

Programidő részleges terhelésnél (Tdry1/2) 96 perc

Kondenzációs hatásfok teljes terhelésnél 81%

Kondenzációs hatásfok részleges ter-
helésnél (Cdry1/2) 81%

Légköri akusztikai zajkibocsátás 66 dB

PROGRAMOK ÉS TELJESÍTMÉNY

Programok száma 14

Tekerőgomb
Cotton- Iron Igen

Cotton- Standard Igen

PROGRAMOK ÉS TELJESÍTMÉNY

Tekerőgomb

Cotton- Extra Igen

Synthetics-Extra Igen

Synthetics-Standard Igen

My Cycle Igen

Wool Igen

Mix Igen

Shirts Igen

Delicate Igen

Baby care Igen

Bed Linen Igen

Refresh Igen

Outdoor Igen

Time Dry Igen

Kiegészítő funkciók

Be/Ki Igen

Indítás/szünet Igen

Késleltetés 0-24 h

Gyűrődés mentes Igen

Intenzitás Igen

Hangjelzés Igen

Időkijelzés Igen

Gyermekzár Igen

Higiénia Igen

Világítás Igen

Csendes szárítás Igen

SPECIFIKÁCIÓK

A dob térfogata 125 L

A dob anyaga Horganyzott acéllemez

Ajtónyílás szöge 180

Ajtónyílás 375 mm

Ajtó külső keret átmérője (külső) 480 mm

Nettó méretek (Sz x M x M) 595x640x845

Bruttó méretek (Sz x M x M) 685x695x885

Nettó súly 53 kg

Bruttó tömeg 57 kg

Szín Ezüst

Erős és gyönyörű.
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