
Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 13 A13 A13 A13 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikator

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybte uden dør 59,9 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 109Dybte uden dør 59,9 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 109Dybte uden dør 59,9 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 109Dybte uden dør 59,9 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 109

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,75 W0,75 W0,75 W0,75 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 4,63 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,61 kWt - tørring - delvis4,63 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,61 kWt - tørring - delvis4,63 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,61 kWt - tørring - delvis4,63 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,61 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 137 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis137 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis137 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis137 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,1 W0,1 W0,1 W0,1 W

KondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitet Klasse BKlasse BKlasse BKlasse B

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 65 dB65 dB65 dB65 dB

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype KondensatorKondensatorKondensatorKondensator

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 8 kg8 kg8 kg8 kg

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Sportstøj, auto tør, miks, ned, bomuld ekstra tør, bomuld stSportstøj, auto tør, miks, ned, bomuld ekstra tør, bomuld stSportstøj, auto tør, miks, ned, bomuld ekstra tør, bomuld stSportstøj, auto tør, miks, ned, bomuld ekstra tør, bomuld st

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 112 liter112 liter112 liter112 liter

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram BomuldsskabBomuldsskabBomuldsskabBomuldsskab

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 106 min,106 min,106 min,106 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 88 %88 %88 %88 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 88 %88 %88 %88 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 88 %88 %88 %88 %

VibrationsreduktionVibrationsreduktionVibrationsreduktionVibrationsreduktion JaJaJaJa

Automatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumbler JaJaJaJa

FnullerfilterFnullerfilterFnullerfilterFnullerfilter JaJaJaJa

FugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensor JaJaJaJa



Høj El & Automation Aps
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7361 Ejstrupholm
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Asko/Vølund - Asko T208C.W - Kondenstørretumbler

Denne hvide kondenstørretumbler fra ASKO Classic-serie er lavet i en
stabil og langtidsholdbar konstruktion med en tromle i rustfrit stål og en
pålidelig børsteløs motor. Den er nem at bruge, og du kan indstille
forskellige tørhedsniveauer med de automatiske programmer, fra
fuldstændigt tør til strygetør. 10 programmer og forskellige indstillinger
giver dig mulighed for at tørre dit tøj effektivt hver gang. Enkel installation.

• Auto syntetisk
Ved at bruge programmet Auto syntetisk med den lavere temperatur og
kortere tørretid vil du automatisk passe på dine bluser og skjorter på den
rigtige måde.

• Multi Filter System
Fnug er tørretumblerens værste fjende og vil uundgåeligt medføre
længere tørretider og andre problemer. For at forhindre fnug i at komme
ind i tørretumbleren har ASKO designet sit Multi Filter System. Det er et
filtersystem bestående af fem forskellige filtre, som sikrer, at enhver form
for fnug og endnu mindre partikler opsamles, før de kommer ind i de følsomme indre dele af tørretumbleren.

• Sensi Dry
ASKO's Sensi Dry system måler fugt i og omkring maskinen. Det registrerer også mængden og typen af vasketøj for at sikre en så hurtig
tørring som muligt.

• Lufttørring
Brug lufttørringsfunktionen til at friske dit tøj op eller slippe af med hår fra dine kæledyr. Koldluftsprogrammet kan også bruges til sart tøj -
hvor længe er op til dig.

• Anti-krøl
Anti-krøl-programmet roterer automatisk tromlen i tre sekunder hvert minut for at forhindre dit tøj i at krølle. Programmet kører i to timer,
efter at programmet er afsluttet.

• Line Concept
Line Concept begynder med vaskemiddelskuffen til venstre og slutter med knappen Start/Stop/Pause til højre. Start med at fylde
vaskemiddelskuffen, og vælg derefter blot dine ønskede indstillinger fra venstre mod højre!

• Energiklasse: B

• Årligt energiforbrug: 561

• Kapacitet (Kg): 8

• Varmepumpeteknologi: Nej

• Lydniveau dB(A): 65 dB


	PriceField: 5.499,00 kr.


