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Electrolux - Electrolux EW6C527G2 - Kondenstørretumbler

 

Electrolux EW6C527G2
Electroluxs fortræffelige PerfectCare 600 tørretumbler med SensiCare
System identificerer fugtniveauet ved hjælp af specielle sensorer og
tilpasser tørretiden. Det betyder, at tøjet aldrig udsættes for for meget
varme. Deres SensiCare System tilpasser tørretiden til fugtniveauerne i
hver fyldning. Sparer tid og energi uden, at det går ud over plejen. Dens
funktion udskudt start hjælper dig med at starte tørringen, så den passer
ind i din tidsplan. Vælg tidspunktet for automatisk start af tørring, og lad
maskinen gøre resten.•Energiklasse: B

• Årligt energiforbrug: 504

• Kapacitet (Kg): 7

• Varmepumpeteknologi: Nej

• Kondenseringsklasse: B

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

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

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz

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

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 4,23 kWt4,23 kWt4,23 kWt4,23 kWt

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering SensiCare SystemSensiCare SystemSensiCare SystemSensiCare System
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Teknisk information fortsat

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timer, flersprogsdisplayTidsnedsættelse med timer, flersprogsdisplayTidsnedsættelse med timer, flersprogsdisplayTidsnedsættelse med timer, flersprogsdisplay

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,45 m1,45 m1,45 m1,45 m

DøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkel 155 grad(er)155 grad(er)155 grad(er)155 grad(er)

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 49 cm49 cm49 cm49 cm

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 20 timer20 timer20 timer20 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 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 VenstreVenstreVenstreVenstre

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybte uden dør 57 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 103,9Dybte uden dør 57 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 103,9Dybte uden dør 57 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 103,9Dybte uden dør 57 cm ¦ Dybde med åben dør på 90 grader 103,9

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 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 4,23 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,23 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,23 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,23 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 139 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis139 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis139 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis139 min, - tørring - fuld last ¦ 82 min, - tørring - delvis

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

KondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitet Klasse BKlasse BKlasse BKlasse B

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

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype KondensatorKondensatorKondensatorKondensator

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

TørremetodeTørremetodeTørremetodeTørremetode TilbageTilbageTilbageTilbage

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Tid tør, bomulder, denim, bluse, syntetisk, sportstøj, blandTid tør, bomulder, denim, bluse, syntetisk, sportstøj, blandTid tør, bomulder, denim, bluse, syntetisk, sportstøj, blandTid tør, bomulder, denim, bluse, syntetisk, sportstøj, bland

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 104 liter104 liter104 liter104 liter

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

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 81 %81 %81 %81 %


	PriceField: 4.495,00 kr.


