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Cylinda - Cylinda TK5570X - Kondenstørretumbler

Stilfuld og effektiv tørretumblerKondenstørretumbleren TK5570X fra
Cylinda er en effektiv tørretumbler med kapacitet på 7 kg.Den har et stilrent
design med en glaslåge, indvendig belysning og desuden et lavt støjniveau
på 65 dB. Maskinen har hele 16 forskellige programmer, som du kan få
adgang til via det børnesikrede panel display-panel. Den er også udstyret
med et særligt udluftningsprogram for at sikre dig frisk tøj.     7 kg kapacitet
Indvendig belysning  16 programmer  Energiklasse B 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 36 kg36 kg36 kg36 kg

Selvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensator NejNejNejNej

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder IPX4, Directive 392/2012/EU, EN 61121:2012IPX4, Directive 392/2012/EU, EN 61121:2012IPX4, Directive 392/2012/EU, EN 61121:2012IPX4, Directive 392/2012/EU, EN 61121:2012

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V230 V230 V230 V

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

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 4,21 kWt4,21 kWt4,21 kWt4,21 kWt
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Teknisk information fortsat

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

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

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 2 m2 m2 m2 m

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

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner TromlelysTromlelysTromlelysTromlelys

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, filter indikator, indikator af fuld tankProgram slut, filter indikator, indikator af fuld tankProgram slut, filter indikator, indikator af fuld tankProgram slut, filter indikator, indikator af fuld tank

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med dør åben 103,9 cmDybde med dør åben 103,9 cmDybde med dør åben 103,9 cmDybde med dør åben 103,9 cm

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Vendbar dørVendbar dørVendbar dørVendbar dør

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 1 W1 W1 W1 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 4,21 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,31 kWt - tørring - delvis4,21 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,31 kWt - tørring - delvis4,21 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,31 kWt - tørring - delvis4,21 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,31 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 137 min, - tørring - fuld last ¦ 78 min, - tørring - delvis137 min, - tørring - fuld last ¦ 78 min, - tørring - delvis137 min, - tørring - fuld last ¦ 78 min, - tørring - delvis137 min, - tørring - fuld last ¦ 78 min, - tørring - delvis

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale GalvaniseretGalvaniseretGalvaniseretGalvaniseret

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 65 dB(A)65 dB(A)65 dB(A)65 dB(A)

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype KondensatorKondensatorKondensatorKondensator

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Skånevask, håndklæder, jeans, tid tør, rack tør, bomulder, bSkånevask, håndklæder, jeans, tid tør, rack tør, bomulder, bSkånevask, håndklæder, jeans, tid tør, rack tør, bomulder, bSkånevask, håndklæder, jeans, tid tør, rack tør, bomulder, b

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 102 liter102 liter102 liter102 liter

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram Cotton EcoCotton EcoCotton EcoCotton Eco

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 103 min,103 min,103 min,103 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 81 %81 %81 %81 %


	PriceField: 4.999,00 kr.


