EDP2074PDW Frontmatad torktumlare
Klädvård som anpassar sig efter dig
Bevara dina kläder längre med Electrolux FlexCare
kondenstumlare. Den anpassar torktiden och
energiförbrukningen för varje tvätt och slutar i precis
rätt tid. Och eftersom tvätten aldrig torkas längre än
nödvändigt, skyddas tygerna från att skadas och de
Torka tvätten effektivt utan att torka dem för
mycket
Det intelligenta OptiSense-systemet i denna
torktumlare justerar torktid efter tvättmängd och
övervakar fuktigheten för effektiv och lagom torkning.
Du kommer aldrig att använda mer el än nödvändigt.

Extra flexibilitet för start och stopp av program
Funktionen för fördröjd start ger dig extra flexibilitet,
eftersom torktumlaren startar och stannar på en tid
som passar dig.

Fler produktfördelar :
• Stor kapacitet på 8kg för ännu mer flexibilitet
• Omvänd tumling ger skrynkelfritt resultat
• Den anpassningsbara luckan på torktumlaren kan öppnas åt vilket håll som
helst
Produktegenskaper :

Teknisk data :

Produktbeskrivning :

• Kondenstumlare: fukten kondenseras
till en vattenbehållare, ingen extern
ventilation krävs
•Tumlare med elektronisk
fuktavkänning, programmet avslutas
automatiskt
•Tidsstyrda torkprogram som tillägg till
de automatiska
•Fördröjd start
• 4 ställbara fötter
•Syntetprogram: Skåptorrt, Extra torrt,
Stryktorrt
•Bomullsprogram: Skåptorrt, Extra torrt,
Stryktorrt, Torrt plus
•Programindikering:
Skrynkelskyddsgång/program slut,
Kalluftning, Torkning
•Övriga indikatorer: Kondensor, Filter,
Töm vattenbehållaren

• Produktmått H x B x D, mm : 850x600x540
•Max djup, mm : 600
•Kapacitet tork bomull, kg : 7.0
•Trumvolym, liter : 104
•Torkteknik : Kondens
•Sladdlängd, (ca) m : 1.45
•Total effekt, W : 2250
•Spänning, V : 230
•Säkring, A : 10
•Installation : Fristående
•Energieffektivitetsklass : B
•Kondensationseffektivitetsklass : A
•Årlig energiförbrukning, kWh : 505
•Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW : 4.3
•Tid skåptorr bomull vid 1000v/m, minuter : 131
•Ljudnivå, dB(A) : 65
•Material i trumman : Förzinkad
•Reverserande trumgång : Ja
•Funktion tryckknappar : Signal, Senare start, Skontorkning,
Start/Paus, Tid
•Timer, min : Nej
•Display : Digital display
•Placering vattenbehållare : Vänster i panelen
•Invändig belysning : Nej
•Tillbehör, medföljande : •Tillbehör : Avloppsslang, Mont-sats tvättpelare
•Nettovikt, kg : 36.66
•Färg : Vit
•EAN-kod : 7332543206544
•Product Partner Code : All Open
•Lucka : Plast

Torktumlare med 7 kg
kapacitet och elektronisk
fuktavkänning.

