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Electrolux - Electrolux EW8H648G7 - Kondenstørretumbler

DelicateCare tørretumbler med stor 8 kg max kapacitet og særdeles
rummelig tromle med særligt tromlemønster, for ekstra skånsom tørring af
alt dit tøj. Tørretumbleren har desuden Woolmark Blue certificering, som
sikrer at selv sarte stoffer som uld og silke kan tørres i denne maskine.
Kondenstørretumbler med heatpump, indvendigt LED lys og lavt
energiforbrug i energiklasse A++.

• Din stil, helt beskyttet
Dit tøj føles og ser fantastisk ud med DelicateCare System i PerfectCare
800 tørretumbler. Det justerer til rigtig temperatur for tøjet, og
tromlebevægelsen tilpasses tøjet. Tøjet plejes derfor rigtigt.

• Tilpassede programmer, skræddersyet pleje
DelicateCare System tilpasser temperatur og bevægelse efter tøjet til
korrekt pleje. Tøjets kvalitet beskyttes.

• Præcis tørring af hver fyldning
SmartSense System registrerer fugten i hvert stykke tøj i fyldningen. Det
betyder, at alt tøjet tørres ensartet og beskyttes mod overopvarmning -
for absolut præcis tørring.

• Mindre varme, mere pleje
GentleCare System tørrer dit tøj ved næsten den halve temperatur af almindelige tørretumblere, så det aldrig udsættes for unødig varme.

• Tør mere, ensartet og bekvemt
Sengetøj XL og Blandet bomuld/syntetisk XL programmer kan tørre endnu mere, effektivt uden behov for flere programmer. Sparer tid og
energi. En praktisk og brugertilpasset løsning til hverdagen.

• Mindre tid, mere pleje
SensiCare System tilpasser tørretiden til fugtniveauerne i hver fyldning. Sparer tid og energi uden, at det går ud over plejen.

• Energiklasse: A++

• Årligt energiforbrug: 235

• Kapacitet (Kg): 8

• Varmepumpeteknologi: Ja

• Kondenseringsklasse: B



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

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

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LCD-displayLCD-displayLCD-displayLCD-display

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 1,99 kWt1,99 kWt1,99 kWt1,99 kWt

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

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

GennemsnitsvasketidGennemsnitsvasketidGennemsnitsvasketidGennemsnitsvasketid 154 minutter154 minutter154 minutter154 minutter

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 5 A5 A5 A5 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, filter indikator, indikator af tom tank, ren kProgram slut, filter indikator, indikator af tom tank, ren kProgram slut, filter indikator, indikator af tom tank, ren kProgram slut, filter indikator, indikator af tom tank, ren k

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,13 W0,13 W0,13 W0,13 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 1,99 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,99 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,99 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis1,99 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,07 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 154 min, - tørring - fuld last ¦ 89 min, - tørring - delvis154 min, - tørring - fuld last ¦ 89 min, - tørring - delvis154 min, - tørring - fuld last ¦ 89 min, - tørring - delvis154 min, - tørring - fuld last ¦ 89 min, - tørring - delvis

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,13 W0,13 W0,13 W0,13 W

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

TørremetodeTørremetodeTørremetodeTørremetode TilbageTilbageTilbageTilbage

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Bomulder, syntetisk, strygejernstør, ekstra tør, anti-krøl,Bomulder, syntetisk, strygejernstør, ekstra tør, anti-krøl,Bomulder, syntetisk, strygejernstør, ekstra tør, anti-krøl,Bomulder, syntetisk, strygejernstør, ekstra tør, anti-krøl,

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 118 liter118 liter118 liter118 liter


	PriceField: 6.495,00 kr.


