
De makkelijkste manier om controle te houden over de droogtijd.
Dankzij het tijdgestuurd drogen bepaalt u zelf hoe lang de droogcyclus duurt. 
Selecteer de gewenste tijd, druk op start en ontspan!

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

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden.
De volledige omkeerbaarheid van de deur van de 
droger geeft u vier verschillende handgreepopties 
waardoor u de droger neer kunt zetten waar u maar 
wilt.

Droog de was wanneer het u uitkomt.
Met Startuitstel kunt u het programma vooraf instellen 
om te starten over 3, 6 of 9 uur, wanneer het u uitkomt.

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

Voordelen en specificaties

• Condensdroger
• Indicaties voor: Condensor reinigen, startuitstel 3 uur, startuitstel 6 uur, 
startuitstel 9 uur, pluizenfilter, delicaat, Anti-kreuk 90 min., reservoir legen, 
Tijd drogen 60 min.
• Startuitstel
• Reverserende trommel
• Extra tijdgestuurde droogprogramma’s
• Deurscharnieren: Full reverse
• Droogprogramma's: Cotton Eco, Katoen, Dekens, Anti-kreuk, Mix, Refresh, 
Synthetica, Tijdgestuurd 30 min
• Pluizenfilter is makkelijk schoon te maken aan de voorkant van de 
droogautomaat
• Condenswaterreservoir: linksboven in bedieningspaneel, 4.66 liter
• Sensordroger: de droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt
• Maximaal vulgewicht: 7.0 kg
• Stelpoten: 4 verstelbare voetjes

Condensatie Wasdroger

ZDP7200NW

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSSZDY180PE00001.jpg


Buitenmaten hxbxd (mm) 850x596x606(max)
Maximaal vulgewicht drogen (kg) 7.0
Droogtechnologie Condensatie
Energie-efficiëntieklasse B
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 504
Energieverbruik katoen kastdroog 
1000 tpm (kWh) 4.23

Energieverbruik katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (kWh) 2.29

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) 96

Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) 129
Programmaduur katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (min) 72

Condensatie efficiëntie B
Gemiddelde condensatie efficiëntie 
(%) 81

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

Geluidsniveau drogen (dB) 67

Extra leverbare accessoires condenswater afvoerslang, tussenstuk
Aansluitwaarde (W) 2800
Productnummer 916 098 499
Kleur bedieningspaneel Wit
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