Electrolux Aftrækstørretumbler 7 kg i energiklasse C
EDE1072PDW

Tørretumbleren som hjælper dig med strygningen!
Skal tøjet være nemt at stryge? Denne tørretumbler roterer i begge retninger,
hvilket løsner tøjet og undgår, at det vikler sig sammen – og giver resultater
med mindre krøl.

Aftrækstørretumbler med plads til 7 kg. Tørretumbleren har flere
specialprogrammer og reverserende tromlegang som mindsker krøl.

Fordele og funktioner
Klarer hverdagens behov
For at give dig mere fleksibilitet og komfort, når du
tørrer tøj, har denne tørretumbler en stor kapacitet på 7
kg.

Nemmere ind, nemmere ud
En ekstra stor lugeåbning gør hurtig ilægning og
udtagning til ren barnemad - selv med store ting som
dyner og puder.

Tørretumbleren, der giver dig de installationsmuligheder, du har behov
for
Med tre forskellige aftræksmuligheder – på maskinens venstre side, højre side
og bagside – har du maksimal frihed til at installere denne tørretumbler, hvor
du vil.

Gør det kedelige strygearbejde til en leg
Denne tørretumblers strygeletprogram udglatter krøller og folder under
tørringen - og gør strygningen nemmere og hurtigere.

• Aftrækstørretumbler
• Udskudt start-funktion
• Reverserende tromlegang
• Fnugfilter
• Valgfrit akustisk signal ved programafslutning
• Sensorstyret
• Stor firkantet døråbning
• Stort udtageligt fnugfilter placeret indv. i lugen
• Mulighed for tidsstyring
• Specialprogrammer: Genopfriskning, Strygelet plus, Jeans, Blandet
bomuld/syntetisk, Uld
• Sprog til eftermontering i betjeningspanel: Dansk, Finsk, Norsk, Svensk
• Tilbehør som kan tilkøbes: Sammenbygningsbeslag
• Medfølgende tilbehør: Klikdæksler til udluftningsåbninger der ikke benyttes,
Aftræksslange

Electrolux Aftrækstørretumbler 7 kg i energiklasse C
EDE1072PDW
Tekniske data
Produktserie
Fyldmængde v. tørring, kg.
Energieffektivitetsklasse
Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og
halv fyldning), %
Energiforbrug skabstørt tøj, hel
fyldning, centrifugeret v/1000 omdr.
Energiforbrug pr. år, kWh
Dørhængsling
Tromlevolume, liter
Lugeåbning, Ø, cm
Fnugfilter, type
Lydeffektniveau, dB(A)
Udvendige mål, HxBxD, mm
Produktdybde max, mm
Ledningslængde, m
Aftræksmuligheder
Elementspænding, V
El-tilslutning, amp.
Frekvens, Hz
Produktnummer
EAN

7 kg
Energiklasse C
0
4.25
510
Højrehængslet. Kan vendes af
tekniker
108
0
66
850x600x600
630
1,45
Bagside, Højre, Venstre
230
10
50
916 095 292
7332543306480

