
T65170AV Droogautomaat

Alle ladinggroottes drogen met een perfect
proportionele hoeveelheid energie
Deze droger past de cycluslengte op de grootte en
vochtigheid van elke lading aan, zodat u met een
minimum aan energie, perfecte droogresultaten
behaalt.

Wees de baas over uw tijd, met de functie voor
startuitstel.
De functie voor startuitstel stelt u in staat vooraf te
programmeren wanneer elke cyclus begint. Zo bent u
de baas over de indeling van uw tijd.

Meer voordelen :
Opfrisprogramma voor uw kleding•

Trommel die draait in beide richingen voor gelijkmatige resultaten en minder
kreukvorming

•

Kenmerken :

Luchtafvoerdroger•
Maximaal vulgewicht: 7.0 kg•
Paneel met tekst in het Nederlands•
Katoen programma's: kastdroog, extra
droog, strijkdroog, zeer droog

•

Synthetica programma's: kastdroog,
extra droog, strijkdroog

•

Tijdgestuurd drogen: 30 min.•
Startuitstel•
Optie tot drogen op lage temperatuur•
Behoedzaam functie•
Extra lange antikreukfase na elk
programma.

•

Energieverbruik (programma katoen
kastdroog): 3.7 ( 4.25 ) 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: startuitstel 3 uur,
startuitstel 6 uur, startuitstel 9 uur,
pluizenfilter

•

Geluidssignaal bij programma einde•
Materiaal trommel: roestvrij staal•
Pluizenfilter is makkelijk schoon te
maken aan de voorkant van de
droogautomaat

•

Stelpoten: 4 verstelbare voetjes•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x630(max)•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 7.0•
Droogtechnologie : luchtafvoer•
Energie-efficiëntieklasse : C•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 512•
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm (kWh) : 4.25•
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(kWh) : 2.35

•

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) : 89•
Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) : 115•
Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(min) : 70

•

Condensatie efficiëntie : vented•
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%) : 0•
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading (%) : 0•
Geluidsniveau drogen (dB) : 64•
Meegeleverde accessoires : luchtafvoerslang•
Extra leverbare accessoires : tussenstuk•
Aansluitwaarde (W) : 2600•
Nettogewicht (kg) : 29.86•

Productbeschrijving :

Afvoerdroger met 7 kg
vulgewicht,
reverserende roestvrij
stalen trommel en Silent
System


