
Lindved El A/S
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7100 Vejle
75 85 15 11

Scandomestic - Scandomestic TRK 3308 - Kondenstørretumbler

• Energiklasse: A++

• Lydniveau dB(A): 69

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) 59,5 cm59,5 cm59,5 cm59,5 cm

Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse)Dybde (forsendelse) 67,5 cm67,5 cm67,5 cm67,5 cm

Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse)Højde (forsendelse) 88,5 cm88,5 cm88,5 cm88,5 cm

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 54 kg54 kg54 kg54 kg

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

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

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve Hvid med sort dørHvid med sort dørHvid med sort dørHvid med sort dør

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



Lindved El A/S
Lindevej 4 Lindved

7100 Vejle
75 85 15 11

Teknisk information fortsat

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 48 cm48 cm48 cm48 cm

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 4,5 A4,5 A4,5 A4,5 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Indikator for resterende tid, filter indikatorIndikator for resterende tid, filter indikatorIndikator for resterende tid, filter indikatorIndikator for resterende tid, filter indikator

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,8 W0,8 W0,8 W0,8 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 1,98 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,08 kWt - tørring - delvis1,98 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,08 kWt - tørring - delvis1,98 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,08 kWt - tørring - delvis1,98 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,08 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 0,01 W0,01 W0,01 W0,01 W

KondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitet Klasse BKlasse BKlasse BKlasse B

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 69 dB(A)69 dB(A)69 dB(A)69 dB(A)

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype VarmepumpeVarmepumpeVarmepumpeVarmepumpe

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 8 kg8 kg8 kg8 kg

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Skånevask, jeans, Min cyklus, bluse, uld, sportstøj, Forny,Skånevask, jeans, Min cyklus, bluse, uld, sportstøj, Forny,Skånevask, jeans, Min cyklus, bluse, uld, sportstøj, Forny,Skånevask, jeans, Min cyklus, bluse, uld, sportstøj, Forny,

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 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 81 %81 %81 %81 %

Automatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumbler JaJaJaJa

FnullerfilterFnullerfilterFnullerfilterFnullerfilter JaJaJaJa

Antal tørreprogrammerAntal tørreprogrammerAntal tørreprogrammerAntal tørreprogrammer 16161616

Indvendigt lysIndvendigt lysIndvendigt lysIndvendigt lys JaJaJaJa


	PriceField: 7.999,00 kr.


