
T65289NAC Droogautomaat

ProTex: de zachte manier van drogen

De ProTex droogautomaat stelt u in staat om zelfs
delicate ladingen gelijkmatig te drogen - uw kleding
zal er langer als nieuw uitzien.

OptiSense: altijd minimaal verbruik

De intelligente vochtigheidsensoren van het
OptiSense-systeem zorgen voor het laagste
energieverbruik, ongeacht de lading.

Een stille, bijna geruisloze manier om uw kleding
te drogen
Met deze droger droogt u uw kleding geruisloos,
dankzij het Silent System. De droogcyclus is speciaal
ontwikkeld om geluid te elimineren.

Meer voordelen :
Speciale programma's voor aangepaste droogcondities•

Functie met startuitstel voor meer controle over uw tijd•

Omkeerbare deur - een nieuwe opstelling voor uw droogautomaat.•

Kenmerken :

Condensdroger•
Display•
Maximaal vulgewicht: 8.0 kg•
Paneel met tekst in het Nederlands•
Katoen programma's: kastdroog, extra
droog, strijkdroog

•

Synthetica programma's: kastdroog,
extra droog, strijkdroog

•

Tijdgestuurd drogen: 30, 60 min.•
Startuitstel•
Behoedzaam functie•
Extra lange antikreukfase na elk
programma.

•

Energieverbruik (programma katoen
kastdroog): 4.2 ( 4.79 ) na
centrifugeren op 1400 (1000) tpm

•

Reverserende trommel•
Sensordroger: de droger voelt wanneer
de gewenste droogtegraad is bereikt

•

Extra tijdgestuurde droogprogramma’s•
Indicatie van programmafasen: anti-
kreuk/einde, afkoelfase, drogen

•

Indicaties voor: Condensor reinigen,
zeef, reservoir legen

•

Geluidssignaal bij programma einde•
Condenswaterreservoir: linksboven in
bedieningspaneel , 5.28 liter

•

Stelpoten: 4 verstelbare voetjes•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x630(max)•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 8.0•
Droogtechnologie : Condensdroger•
Energie-efficiëntieklasse : B•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 560•
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm (kWh) : 4.79•
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(kWh) : 2.48

•

Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0.5•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0.5•
Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 10•
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min) : 99•
Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) : 134•
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(min) : 72

•

Condensatie efficiëntie : A•
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%) : 90.5•
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading (%) : 91•
Geluidsniveau drogen (dB) : 64•
Extra leverbare accessoires : condenswater afvoerslang,
tussenstuk

•

Aansluitwaarde (W) : 2800•
Nettogewicht (kg) : 40.26•

Productbeschrijving :

Droogautomaat met
groot vulgewicht van 8
kg, ProTex systeem en
display voor oa.
startuitstel. Alleen
verkrijgbaar bij
EXCLUSIV
verkooppunten.
(selecteer deze optie bij
'waar te koop')


