
Flexibiliteit voor de plaatsing van uw droger dankzij de omkeerbare deur.
Door de omkeerbaarheid van de deur van de droger heeft u twee verschillende 
opties voor de positie van het handvat - links of rechts. U kunt de droger dus 
plaatsen hoe u wilt.

Besteed minder tijd aan strijken.
Met het programma Strijkvrij wordt strijken makkelijker 
omdat het kreukels en vouwen vermindert.

Zo eenvoudig om te drogen? EASY! Deze LINDO100 droger is geheel 
ontworpen om het droogproces voor u zo eenvoudig mogelijk te maken. Een 
ruime capaciteit van 7kg en 3 luchtuitlaatopties, zodat u meer keuze heeft voor 
de plaats waar u hem wilt installeren.

Drogen zonder moeite? Easy!
Geniet van het gemak dat deze gebruiksvriendelijke droger u biedt.

Voordelen en specificaties

• Luchtafvoerdroger
• Indicaties voor: zeef
• Reverserende trommel
• Extra tijdgestuurde droogprogramma’s
• Geluidssignaal bij programma einde
• Deurscharnieren: rechts (verwisselbaar door Service)
• Droogprogramma's: Baby, Luchten, Anti-kreuk, Jeans, Mix
• Sensordroger: de droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt
• Maximaal vulgewicht: 7.0 kg
• Grote vulopening
• Katoen programma's: kastdroog, extra droog, strijkdroog, strijkdroog, zeer 
droog
• Synthetica programma's: kastdroog, extra droog, strijkdroog
• Tijdgestuurd drogen: 30 min.
• Indicatie van programmafasen: anti-kreuk/einde, drogen
• Stelpoten: 4 verstelbare voetjes
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Buitenmaten hxbxd (mm) 850x600x630(max)
Maximaal vulgewicht drogen (kg) 7.0
Droogtechnologie Luchtafvoer
Energie-efficiëntieklasse C
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 510
Energieverbruik katoen kastdroog 
1000 tpm (kWh) 4.25

Energieverbruik katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (kWh) 2.35

Energieverbruik in 'uit' stand (W) 0.1
Energieverbruik in 'stand-by' (W) 0.9
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) 66

Meegeleverde accessoires Luchtafvoer afdek- en 
aansluitmateriaal, luchtafvoerslang

Extra leverbare accessoires tussenstuk
Aansluitwaarde (W) 2600
Productnummer 916 093 386
Kleur bedieningspaneel Wit

Technische specificaties
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