
• Energieklasse A++
• Droogcapaciteit: 7 kg
• Wit afwerking
• Warmtepomptechnologie
• FreshCare+
• Startvertraging 1-24 uur
• Droogtijd
• Instelbare droogteniveaus
• Eco-katoen
• Gemengd programma
• Speciaal XXL
• Jeans
• Sport
• Zijde-programma
• Nachtprogramma, een extra stille cyclus
• Anti-kreuk
• Opfrisbal
• Indicatielampje voortgang
• SenseInverter motor
• Zelfreinigend
• Geluidsniveau: 65 dB(A)
• Trommel omgekeerde richting
• Kinderslot
• Indicatielampje filter vol
• Indicatielampje einde cyclus
• Digitale aftelindicator
• Wit deur
• Digitaal display
• Elektronischbedieningselementen
• Condensatie droger
• Productafmetingen (hxbxd): 849x595x649 mm
• Jaarlijks energieverbruik:211 kWh/jaar
• Flescapaciteit 5 L
• Wolmerk
• Trommel 120 L

Whirlpool warmtepompdroger: vrijstaand, 7 kg - FTNL
M11 72Y

Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande droger: royale
trommelcapaciteit van 7 kg. Innovatieve technologie zorgt
voor een extra stille werking. Warmtepomptechnologie
verwarmt de lucht in de droger effectief opnieuw, voor een
aanzienlijk lager energieverbruik.

FreshCare+
Uw kleding blijft fris in de machine, zelfs tot 6 uur na
het einde van de cyclus. Het innovatieve FreshCare+
systeem neemt de zorgen over uw kleding weg, dankzij
delicate trommelbewegingen en nauwkeurige
temperatuurcontrole.
[i] De FreshCare+ behandeling remt de verpreiding van de

belangrijkste slechte geurbronnen (in de droger) tot 6 uur na het

einde van het drogen. Niet compatibel met programma's die zijn

ontworpen voor delicate kledingstukken.

Autocleaning condensor filter
Besteed geen tijd meer aan het schoonmaken van het
condensor filter. Door onze nieuwe technologie doet
de droger dit voor u!

Woolmark Blue
The schoonheid en kwaliteit van wol blijft altijd
bewaard.

7kg capaciteit
Alle ruimte die je nodig hebt. Met 7 kg
trommelcapaciteit biedt deze Whirlpooldroger je alle
ruimte die je nodig hebt voor het drogen van je
wasgoed.

Zeer stil
Ervaar de stilte. Deze Whirlpooldroger geeft je de
beste resultaten tegen een zeer laag geluidsniveau.

Energieklasse A++
Verbeterde energie-efficiëntie. Met een energieklasse
A++ geeft deze Whirlpool droger je ideale resultaten
met beperkt energiegebruik.

Trommelafwerking
Het gewelfde patroon en de wasmeenemers zijn
ontworpen voor een optimaal droogresultaat en de
beste zorg voor al je kleding.

SenseInverter Motor
De SenseInverter motor is een zeer energiezuinige
motor die met variabele snelheid werkt. Hierdoor is de
motor in staat tot meer geavanceerde prestaties en is
speciale zorg voor kledingstukken mogelijk.

XXL programma
Extra veel ruimte. In de grote trommel heeft uw
wasgoed alle ruimte die het nodig heeft. Met dit
programma worden zelfs grote ladingen perfect
gedroogd.
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BELANGRIJKBELANGRIJKSSTE KENMERKENTE KENMERKEN
Productgroep Droger

Productnaam FTNL M11 72Y

EAN-code 8003437234484

Uitvoering Vrijstaand

Type installatie Vrijstaand

Afneembaar bovenblad Nee

Type belading Voorlader

Belangrijkste kleur van het product Wit

Aansluitwaarde (W) 850

Stroom 10

Spanning 220-240

Frequentie 50

Lengte elektriciteitssnoer 150

Type stekker Schuko

Hoogte van het product 849

Breedte van het product 595

Diepte van het product 649

Diepte met 90° geopende deur 1092

Nettogewicht 47.5

TETECHNISCHE KENMERKENCHNISCHE KENMERKEN
Automatische programma's Nee

Vochtmeting ja

Droogtemperatuur instelbaar Nee

Indicator programmavoortgang ja

Digitale resttijdweergave Ja

Opties startuitstel Vast in te stellen tijd

Maximale tijd startuitstel 24

Indicator pluizenzeef reinigen Nee

Indicator reservoir legen Ja

Kort droogprogramma Nee

Anti-kreukfunctie Nee

Trommelinhoud 120

VERBRUIKVERBRUIKSSWWAARDENAARDEN
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) A++

Condensatie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EU) B

Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) 1.63

Gewogen condensatie-efficiëntie 81

Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EU) 211

Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EU) 7

Type droger Condensatie

Geluidsniveau 65

Standaardduur katoenprogramma, maximale belading 180

Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading 122

Gewogen programmaduur 147

Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) 1

Duur sluimerstand - NIEUW (2010/30/EU) 15

Energieverbruik in de uitstand - NIEUW (2010/30/EU) 0.5
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