
T6DBM720G Tørretumbler

HVERDAGENS KVALITETSSIKRING

Tøj der udsættes ved for høj varme og for mange
tromlerotationer, bliver hurtigt slidt. Vores ProSense®
-teknologi finjusterer programmerne, så dit tøj aldrig
overtørres. Dit hverdagstøj tørres, overvåges og
plejes effektivt.

SPARER DIG TID OG ENERGI HVER DAG

Vores tørretumblere har ProSense teknologi med
avancerede fugt- og temperatursensorer til at tilpasse
tørretiden og energiforbruget efter hver fylding. Det
sparer tid og energi og beskytter dit yndlingstøj
skånsomt.

VÆLG SELV TIDSPUNKTET FOR TØRRING

Udskudt start giver dig frihed til at tørretumble, når du
vil. Med Udskudt start-funktionen kan du automatisk
indstille starttiden.

Flere fordele
Vendbar låge med fire forskellige positioner for størst, mulige fleksibilitet•

Sarte stoffer beskyttes nemt med to tilvalgsfunktioner, som sikrer skånsom,
men grundig pleje.

•

Det er nemmere at lægge tøj i og tage det ud fra tørretumbleren med en stor
luge.

•

Funktioner:

 7.0 kg fuld maskinkapacitet•
Kondenstørretumbler•
 Mellemstort LCD display•
Tekst i betjeningspanel på Engelsk,
Symboler - Sticker på dansk til
eftermontering medfølger

•

Udskudt start-funktion•
Reverserende tromlegang•
Sensorstyret•
Skånsom-funktion•
Mulighed for tidsstyring•

Tekniske data:

Energieffektivitetsklasse : B•
Energiforbrug skabstørt tøj, hel fyldning, centrifugeret v/1000
omdr. : 4.27

•

Gns. kondenseringseffektivitet (hel- og halv fyldning), % : 81•
Energiforbrug pr. år, kWh : 504•
Kondenseringsklasse : B•
Dørhængsling : Venstrehængt. Kan vendes•
Tromlevolume, liter : 104•
Kondensvandbeholder, ltr. : 4.66•
Lydeffektniveau, dB(A) : 65•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 850x600x540•
Produktdybde max, mm : 600•
Ledningslængde, m : 1.45•
Elementspænding, V : 230•
El-tilslutning, amp. : 10•
Frekvens, Hz : 50•
Medfølgende tilbehør : Afløbsslange•
Tilbehør der kan købes : Sammenbygningsbeslag•
Tørreprogrammer : Syntetisk, Dyner/Puder, Jeans, Blandet
bomuld/syntetisk, Sportstøj, Sengetøj, Bomuld ECO, Bomuld,
Skånsom/finvask, Strygelet

•

Bomuldsprogrammer : Skabstørt+, Ekstra tørt, Strygelet•
Programmer, syntetisk tøj : Skabstørt, Ekstra tørt, Strygelet•
Woolmark certificering : Apparel Care•
Product Partner Code : All Open•

Produktbeskrivelse:

ProSense tørretumbler
der automatisk justerer
tørretiden efter din
fyldmængde, så
overtørring undgås.
Tørringen er
sensorstyret, og stopper
derfor selv når tøjet er
tørt. En enkel
kondenstørretumbler,
når behovet ikke er stort.
Føres hos udvalgte
forhandlere.


