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Candy - Candy CSOEH8A2DES - Kondenstørretumbler m/varmepumpe

• Kapacitet (kg): 8

• Energiklasse: A++

• Energiforbrug pr. år (kWh): 236 kWt

• Lydniveau dB(A): 66 dB

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 41,2 kg41,2 kg41,2 kg41,2 kg

Selvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensator Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2010/30/EC, Woolmark, Directive 392/2012/EUDirective 2010/30/EC, Woolmark, Directive 392/2012/EUDirective 2010/30/EC, Woolmark, Directive 392/2012/EUDirective 2010/30/EC, Woolmark, Directive 392/2012/EU

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 43 kg43 kg43 kg43 kg

KommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologi Bluetooth, Wi-FiBluetooth, Wi-FiBluetooth, Wi-FiBluetooth, Wi-Fi

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 1,92 kWt1,92 kWt1,92 kWt1,92 kWt
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Teknisk information fortsat

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 24 timer24 timer24 timer24 timer

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slutProgram slutProgram slutProgram slut

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,7 W0,7 W0,7 W0,7 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 1,92 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,92 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,92 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,92 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 225 min, - tørring - fuld last ¦ 135 min, - tørring - delvis225 min, - tørring - fuld last ¦ 135 min, - tørring - delvis225 min, - tørring - fuld last ¦ 135 min, - tørring - delvis225 min, - tørring - fuld last ¦ 135 min, - tørring - delvis

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale GalvaniseretGalvaniseretGalvaniseretGalvaniseret

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,3 W0,3 W0,3 W0,3 W

Internet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibelInternet of Things (IoT) kompatibel JaJaJaJa

KondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitet Klasse BKlasse BKlasse BKlasse B

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 66 dB66 dB66 dB66 dB

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype VarmepumpeVarmepumpeVarmepumpeVarmepumpe

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 8 kg8 kg8 kg8 kg

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 125 liter125 liter125 liter125 liter

WiFi-aktiveretWiFi-aktiveretWiFi-aktiveretWiFi-aktiveret JaJaJaJa

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 174 min,174 min,174 min,174 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 84 %84 %84 %84 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 84 %84 %84 %84 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 84 %84 %84 %84 %

Automatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumbler JaJaJaJa

Antal tørreprogrammerAntal tørreprogrammerAntal tørreprogrammerAntal tørreprogrammer 16161616

Smartphone-kompatibelSmartphone-kompatibelSmartphone-kompatibelSmartphone-kompatibel JaJaJaJa


	PriceField: 5.599,00 kr.


