
Omkeerbare deur
Geniet van meer flexibiliteit bij de plaatsing van je droger in de keuken, 
badkamer of waskamer. Door het frame van de deur te draaien, kan de deur 
op twee manieren worden geopend. Dus kan je de doger overal installeren 
waar het je best uitkomt.

Droog wanneer het je uitkomt met Uitgestelde start
Droog je was wanneer het je past met de Uitgestelde start-functie. Stel een tijd 
in en de cyclus begint automatisch wanneer je dat wilt, zelfs als je niet thuis 
bent. Deze handige functie maakt het gemakkelijker om je kledingstukken te 
drogen wanneer het je uitkomt.

Minder kreukels met EasyIron
Het EasyIron-programma betekent dat je minder tijd hoeft te besteden aan 
strijken nadat je kleding uit de trommel komt. De in twee richtingen draaiende 
trommel zorgt dat kledingstukken vrij kunnen bewegen, zodat ze niet verstrikt 
raken, minder kreuken en alles dus gelijkmatig droogt.

Je katoenen en synthetische stoffen in één lading drogen met Mix 
EasyDry
Droog je katoenen en synthetische stoffen samen in een cyclus met het Mix 
EasyDry-programma. Gecombineerde ladingen worden gelijkmatig en efficiënt 
gedroogd zonder compromissen op resultaten. Dit betekent minder scheiden 
en sorteren en dus meer tijd voor jezelf.

Bespaar tijd en energie met de AutoAdjust functie
De AutoAdjust functie gebruikt slimme sensoren in de trommel om te 
detecteren hoe vochtig je kleding is. Dit bepaalt dan de ideale lengte van de 
cyclus, zodat je kleding altijd de perfecte hoeveelheid zorg krijgt. Bespaart je 
tijd én energie.

Z4, 8kg, Display, Inverter motor Sensorgestuurd, Startuitstel, Witte deur, 
Zinken trommel, 67dB

Bespaar tijd en energie bij iedere lading
Verlaag energieverbruik tijdens het drogen en zorg er tegelijkertijd voor dat 
niets te lang wordt gedroogd, met de intelligente AutoAdjust sensoren. Ze zijn 
ontwikkeld om te detecteren hoeveel vochtigheid er in de trommel is, en om zo 
de perfecte lengte van iedere cyclus te bepalen.

Voordelen en specificaties

• Condensdroger
• Inverter motor
• Indicaties voor: Condensor reinigen, zeef, reservoir legen
• Startuitstel
• Reverserende trommel
• Extra tijdgestuurde droogprogramma’s
• Deurscharnieren: links (verwisselbaar door gebruiker)
• Droogprogramma's: Beddengoed, Cotton Eco, Fijne was, Denim, Anti-kreuk, 
Mix EasyDry, 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
• Indicatie van programmafasen: anti-kreuk/einde, afkoelfase, drogen
• Stelpoten: 4 verstelbare voetjes
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Buitenmaten hxbxd (mm) 850x596x647(max)
Maximaal vulgewicht drogen (kg) 8.0
Droogtechnologie Condensatie
Energie-efficiëntieklasse B
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 561
Energieverbruik katoen kastdroog 
1000 tpm (kWh) 4.81

Energieverbruik katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (kWh) 2.52

Energieverbruik in 'uit' stand (W) 0.05
Energieverbruik in 'stand-by' (W) 0.05
Duur 'stand-by' na afloop programma 
(min) 10

Gewogen programmaduur, volle en 
halve belading (min) 105

Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) 139
Programmaduur katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (min) 79

Condensatie efficiëntie B
Gemiddelde condensatie efficiëntie 
(%) 81

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

Geluidsniveau drogen (dB) 66

Extra leverbare accessoires condenswater afvoerslang, tussenstuk
Aansluitwaarde (W) 2800
Productnummer 916 098 975
Kleur bedieningspaneel Wit
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