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Gram - Gram TPS 7731-90/1 - Kondenstørretumbler

                          

Gram kondenstørretumbler TPS
7731-90/1
     Stor kapacitet

     En tørrekapacitet på 7 kg passer godt til de fleste familier med et
normalt tørrebehov.

     Godt overblik med lys i tromlen

     Den indvendige belysning gør det endnu nemmere for dig at fylde og
tømme       maskinen. Lyset tændes automatisk, når lågen åbnes.

     Automatikprogrammer

     De mange automatikprogrammer gør betjeningen af tørretumbleren
nem. Med       blot et enkelt valg, tørrer tumbleren dit tøj, som du ønsker
det, uden at       du skal tænke på valg af temperatur eller tid.

     Hurtig tørring

     QuickDrying er et meget kort program, som især er velegnet til tørring af       en lille mængde skjorter.

     Stor lugeåbning

     Den ekstra store lugeåbning gør det nemt både at fylde og tømme       tørretumbleren.

    •Kapacitet (kg): 7

• Varmepumpeteknologi: Nej

• Kondenseringsklasse: B

• Energiklasse: B

• Energiforbrug pr. år (kWh): 504 kWt
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Selvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensator NejNejNejNej

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

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

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 4,18 kWt4,18 kWt4,18 kWt4,18 kWt

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timer, signal til/fraTidsnedsættelse med timer, signal til/fraTidsnedsættelse med timer, signal til/fraTidsnedsættelse med timer, signal til/fra

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,55 m1,55 m1,55 m1,55 m

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 33 cm33 cm33 cm33 cm

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 9 timer9 timer9 timer9 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 16 A16 A16 A16 A

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner TromlelysTromlelysTromlelysTromlelys

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Filter indikator, ren kondensator-indikator, tørhedsniveauinFilter indikator, ren kondensator-indikator, tørhedsniveauinFilter indikator, ren kondensator-indikator, tørhedsniveauinFilter indikator, ren kondensator-indikator, tørhedsniveauin

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Højde uden arbejdsflade 83,2 cmHøjde uden arbejdsflade 83,2 cmHøjde uden arbejdsflade 83,2 cmHøjde uden arbejdsflade 83,2 cm

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Aftagelig topAftagelig topAftagelig topAftagelig top

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 4,18 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,31 kWt - tørring - delvis4,18 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,31 kWt - tørring - delvis4,18 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,31 kWt - tørring - delvis4,18 kWt - tørring - fuld last ¦ 2,31 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 125 min, - tørring - fuld last ¦ 70 min, - tørring - delvis125 min, - tørring - fuld last ¦ 70 min, - tørring - delvis125 min, - tørring - fuld last ¦ 70 min, - tørring - delvis125 min, - tørring - fuld last ¦ 70 min, - tørring - delvis

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

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

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype KondensatorKondensatorKondensatorKondensator


	PriceField: 4.999,00 kr.


