
DE VOLLEDIG OMKEERBARE DEUR BIEDT VIER HANDIGE OPTIES 
VOOR DE GREEP
De volledig omkeerbare deur geeft je de keuze uit vier verschillende posities 
voor de greep. Dus of je nu je apparaten op elkaar stapelt, of ze naast elkaar 
zet, je kunt de deur openen in de richting die jou het best past.

ANTIKREUK DROOGT JE KLEDING GELIJKMATIG, VOOR MINDER 
KREUKELS
De antikreuktechnologie van onze droger laat de trommel in twee richtingen 
roteren, waardoor kleding gelijkmatiger wordt gedroogd en het aantal plooien 
en kreukels wordt verminderd.

PRECISEDRY. BESPAART TIJD EN ENERGIE. 
BESCHERMT JE KLEDING
De geavanceerde vochtigheidssensoren van 
PreciseDry helpen tijd en energie te besparen. Ze 
passen de tijd en het energieverbruik proportioneel aan 
op basis van de lading. Geven de juiste zorg aan elke 
lading, zodat kleding er langer op zijn best uit ziet en 
aanvoelt.

GEMAKKELIJK TE REINIGEN EN ENERGIE-
EFFICIËNTE ECOFLOW-FILTER 
Het EcoFlow-filter is een efficiënte enkele filter die 
gemakkelijk kan worden gereinigd. Het helpt energie te 
besparen door het energieverbruik stabiel te houden 
voor de levensduur van het apparaat.

MIXDRY. SORTEREN NIET NODIG. MAKKELIJK. 
DROOG KATOEN EN SYNTHETICA SAMEN
MixDry droogt moeiteloos, grondig en gelijkmatig 
synthetische en katoenen kledingstukken zonder 
overmatig of te weinig drogen. Sorteren overbodig. De 
warmtepomptechnologie garandeert dat je wasgoed de 
exacte hoeveelheid warmte krijgt, waardoor het 
energieverbruik laag blijft.

7000 Serie, SensiDry, 8kg, Display, Extra snel, ÖKOFlow filter, ProSense, 66 
dB, R290, Wit paneel, Witte deur

MILD DROGEN OP DE HELFT VAN DE TEMPERATUUR. GEEN 
COMPROMISSEN OP RESULTATEN
De 7000 serie SensiDry® droger maakt gebruik van warmtepomptechnologie 
en droogt kleding gelijkmatig, op lage temperaturen, zonder de droogtijd te 
verlengen. Mild drogen zorgt ervoor dat kledingstukken nooit worden 
blootgesteld aan onnodige hitte, zodat je kleding langer meegaat.

Voordelen en specificaties

• SensiDry®-technologie met warmtepompsysteem droogt door de precieze 
sensoren uw kleding op slechts de helft van de temperatuur
• ProSense™-technologie met geavanceerde vochtigheids- en 
temperatuursensoren, gestuurd door intelligente software die de droogtijd en 
het energieverbruik aanpast
• Zeer zuinig door het gebruik van warmtepomptechnologie
• Display
• Indicaties voor: zeef, reservoir legen, Condensor reinigen
• Startuitstel
• Reverserende trommel
• Extra tijdgestuurde droogprogramma’s
• AutoOff met Zero Stand-by
• Deurscharnieren: rechts (verwisselbaar door gebruiker)
• Droogprogramma's: Bedlinen XL, Cotton Eco, Fijne was, Dekens, Anti-kreuk, 
MixDry, Refresh, Sportwear, Tijdgestuurd
• Condenswaterreservoir: linksboven in bedieningspaneel, 5.28 liter
• Sensordroger: de droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt
• Maximaal vulgewicht: 8.0 kg
• Katoen programma's: kastdroog, extra droog, strijkdroog
• Synthetica programma's: kastdroog, extra droog
• Stelpoten: 4 verstelbare voetjes
• Milieuvriendelijk koelmiddel
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Buitenmaten hxbxd (mm) 850x596x663(max)
Maximaal vulgewicht drogen (kg) 8.0
Droogtechnologie Warmtepomp
Energie-efficiëntieklasse A++
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 235
Energieverbruik katoen kastdroog 
1000 tpm (kWh) 1.93

Energieverbruik katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (kWh) 1.08

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) 136

Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) 178
Programmaduur katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (min) 104

Condensatie efficiëntie B
Gemiddelde condensatie efficiëntie 
(%) 81

Gewogen condensatie efficiëntie, volle 
en halve belading (%) 81

Geluidsniveau drogen (dB) 66

Extra leverbare accessoires tussenstuk, condenswater afvoerslang
Aansluitwaarde (W) 800
Productnummer 916 099 286
Kleur bedieningspaneel Wit

Technische specificaties
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