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Gorenje - Gorenje DIE82I/G - Kondenstørretumbler

 

Gorenje DIE82I/G
Gorenje DIE82I/G er en kondenstørretumbler med varmepumpe og en
kapacitet på 8 kg- Denne tørretumbler er netop god til dig med allergi, da
den har IonTech teknologi. Har du brug for hurtigt at fjerne lugt fra dit tøj?
Med det særlige opfriskningsprogram med ioner, IonRefresh, er dit tøj klar
til brug og næsten lige så friskt som nyvasket efter blot 30 minutter. Luft
fyldt med negativt ladede ioner tørrer vasketøjet på en måde, der gør, at
det krøller væsentligt mindre. Ionisatoren skaber et miljø, der er fri for de
fleste allergener, røgpartikler, pollen og den elektrostatiske ladning, der
opbygges under tørreprocessen. Det betyder, at tøjet er lettere at stryge og
har en frisk duft.•Energiklasse: A++

• Årligt energiforbrug: 235

• Kapacitet (Kg): 8

• Varmepumpeteknologi: Ja

• Kondenseringsklasse: A

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 392/2012/EUDirective 392/2012/EUDirective 392/2012/EUDirective 392/2012/EU

Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse)Bredde (forsendelse) 64 cm64 cm64 cm64 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 69 cm69 cm69 cm69 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 91 cm91 cm91 cm91 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 52,5 kg52,5 kg52,5 kg52,5 kg

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid
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Teknisk information fortsat

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

DøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkel 180 grad(er)180 grad(er)180 grad(er)180 grad(er)

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 35 cm35 cm35 cm35 cm

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner WaveActiveWaveActiveWaveActiveWaveActive

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Indikator for resterende tid, fuld indikator i drænings behoIndikator for resterende tid, fuld indikator i drænings behoIndikator for resterende tid, fuld indikator i drænings behoIndikator for resterende tid, fuld indikator i drænings beho

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,36 W0,36 W0,36 W0,36 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 1,97 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,97 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,97 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,97 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 195 min, - tørring - fuld last ¦ 115 min, - tørring - delvis195 min, - tørring - fuld last ¦ 115 min, - tørring - delvis195 min, - tørring - fuld last ¦ 115 min, - tørring - delvis195 min, - tørring - fuld last ¦ 115 min, - tørring - delvis

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,22 W0,22 W0,22 W0,22 W

KondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitet Klasse AKlasse AKlasse AKlasse A

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

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype VarmepumpeVarmepumpeVarmepumpeVarmepumpe

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 8 kg8 kg8 kg8 kg

TørremetodeTørremetodeTørremetodeTørremetode TilbageTilbageTilbageTilbage

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Omfangsrige genstande, bluse, uld, sportstøj, blandet ladninOmfangsrige genstande, bluse, uld, sportstøj, blandet ladninOmfangsrige genstande, bluse, uld, sportstøj, blandet ladninOmfangsrige genstande, bluse, uld, sportstøj, blandet ladnin

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 149 min,149 min,149 min,149 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 91 %91 %91 %91 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 91 %91 %91 %91 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 91 %91 %91 %91 %

Automatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumbler JaJaJaJa

FugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensor JaJaJaJa

Antal tørreprogrammerAntal tørreprogrammerAntal tørreprogrammerAntal tørreprogrammer 16161616


	PriceField: 6.795,00 kr.


