
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.

Slechts één filter te reinigen.
Dankzij het ergonomische EasyClean-filter is er geen 
tweede filter nodig, zoals bij de meeste drogers. Eén 
filter, één keer reinigen. Easy!

Besteed nog minder tijd aan strijken.
Dankzij het programma Strijkvrij+ worden kreukels en 
vouwen verminderd. Strijken gaat nu nog makkelijker 
én sneller.

De juiste droogtijd voor elke lading.
Het AutoAdjust-systeem selecteert automatisch de juiste droogtijd voor elke 
lading waardoor u deze niet meer hoeft te schatten!

Slim drogen? Easy!
Bij deze handige droger wordt het energiegebruik geoptimaliseerd terwijl het 
wasgoed behoedzaam wordt gedroogd.

Voordelen en specificaties

• Zeer zuinig door het gebruik van warmtepomptechnologie
• Woolmark Blue gecertificeerd
• Inverter motor
• Indicaties voor: Condensor reinigen, pluizenfilter, Anti-kreuk 30 min., Anti-
kreuk 60 min., Anti-kreuk 90 min., reservoir legen
• Startuitstel
• Reverserende trommel
• Extra tijdgestuurde droogprogramma’s
• Deurscharnieren: Full reverse
• Droogprogramma's: Katoen, Dekens, Anti-kreuk, Opfrissen, Mix, Synthetica, 
Tijdgestuurd, Wol
• Pluizenfilter is makkelijk schoon te maken aan de voorkant van de 
droogautomaat
• Condenswaterreservoir: linksboven in bedieningspaneel, 5.28 liter
• Sensordroger: de droger voelt wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt
• Maximaal vulgewicht: 8.0 kg
• Indicatie van programmafasen: anti-kreuk/einde, afkoelfase, drogen
• Stelpoten: 4 verstelbare voetjes
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Buitenmaten hxbxd (mm) 850x596x669(max)
Maximaal vulgewicht drogen (kg) 8.0
Droogtechnologie Warmtepomp
Energie-efficiëntieklasse A+++
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 177
Energieverbruik katoen kastdroog 
1000 tpm (kWh) 1.47

Energieverbruik katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (kWh) 0.83

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) 134

Duur katoen kastdroog 1000 tpm (min) 173
Programmaduur katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (min) 105

Condensatie efficiëntie B
Gemiddelde condensatie efficiëntie 
(%) 86

Gewogen condensatie efficiëntie, volle 
en halve belading (%) 86

Geluidsniveau drogen (dB) 65

Extra leverbare accessoires condenswater afvoerslang, tussenstuk
Aansluitwaarde (W) 700
Productnummer 916 098 373
Kleur bedieningspaneel Wit
Woolmark Woolmark Blue

Technische specificaties

Warmtepomp Wasdroger

ZDH8473NW

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDY180DE0000S.jpg

