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Gorenje - Gorenje DE7B - Kondenstørretumbler

  Gorenje Kondenstørretumblere DE7BBrugervenligt betjeningspanel - Tre
trin, og så er du klar Det enkle betjeningspanel med en centralt placeret
programvælger gør, at du kan starte et tørreprogram i blot 3 enkle trin:
Tænd for tørretumbleren, vælg program, og tryk på start! Der er ingen
undermenuer til valg af ekstrafunktioner og indstillinger, men du har
adgang til alle indstillingerne via den store touchskærm, så du kan sikre
dig, at dit tøj bliver tørret, præcis som du ønsker.Tørrefunktioner - Passer
perfekt til dine behovGorenjes teknologi sikrer, at alle materialer tørres på
den bedst mulige måde ved hjælp af en optimal kombination af temperatur,
rotation og tid. Indstillingerne kan tilpasses yderligere ved hjælp af
forskellige tørrefunktioner, så du altid kan finde den helt rette kombination
til dit aktuelle behov.AirRefresh - Hurtig opfriskning af dit tøjSærligt
opfriskningsprogram til opfriskning af dit tøj efter træning eller efter et
middagsselskab. Frisk luft bidrager til at fjerne lugt, mados og cigaretrøg.
Efter 30 minutter er dit tøj klar til brug og næsten lige så friskt, som hvis det
lige var blevet vasket.StartDelay - Tørret på det rigtige
tidspunktProgrammér starten af tørreprocessen på forhånd og lad
tørretumbleren arbejde, når det passer dig bedst, for eksempel, når
elektriciteten er billigst. Tøjet vil blive tørret til det på forhånd indstillede
niveau og være klar til at blive strøget eller lagt på plads.Sensortørring -
Sensorteknologi for effektiv drift Intelligent sensorteknologi styrer
automatisk tørreprocessen i henhold til det valgte program, typen af vasketøj og den ønskede tørhedsgrad. Sensorerne stopper
tørreprocessen, når tøjet når dette niveau, så du ikke overtørrer det.•Energiklasse: B

• Årligt energiforbrug: 504

• Kapacitet (Kg): 7

• Varmepumpeteknologi: Nej

• 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) 69 cm69 cm69 cm69 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 64 cm64 cm64 cm64 cm

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



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 42,5 kg42,5 kg42,5 kg42,5 kg

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 4,24 kWt4,24 kWt4,24 kWt4,24 kWt

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

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

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

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 35 cm35 cm35 cm35 cm

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, indikator for resterende tid, indikator af fulProgram slut, indikator for resterende tid, indikator af fulProgram slut, indikator for resterende tid, indikator af fulProgram slut, indikator for resterende tid, indikator af ful

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 4,24 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,24 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,24 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis4,24 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,29 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 125 min, - tørring - delvis last ¦ 79 min, - tørring - fuld125 min, - tørring - delvis last ¦ 79 min, - tørring - fuld125 min, - tørring - delvis last ¦ 79 min, - tørring - fuld125 min, - tørring - delvis last ¦ 79 min, - tørring - fuld

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Galvaniseret stålGalvaniseret stålGalvaniseret stålGalvaniseret 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

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

TørremetodeTørremetodeTørremetodeTørremetode TilbageTilbageTilbageTilbage

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Bluse, uld, blandet ladning, Forny, miks, baby, sengetøj, anBluse, uld, blandet ladning, Forny, miks, baby, sengetøj, anBluse, uld, blandet ladning, Forny, miks, baby, sengetøj, anBluse, uld, blandet ladning, Forny, miks, baby, sengetøj, an

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 99 min,99 min,99 min,99 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 %

Selvrensende filterSelvrensende filterSelvrensende filterSelvrensende filter JaJaJaJa


	PriceField: 4.099,00 kr.


