
• Energiklass: B
• Kapacitet, upp till 8,0 kg
• Vit efterbehandling
• 6TH SENSE teknik, sensorstyrd torkning
• Kondenstumlare
• Funktion för startfördröjning 1-12 h
• Fintvätt
• Justerbara torrhetsnivåer
• Snabbprogram
• Blandvävsprogram
• Speciellt program för stora textilier
• Antiskrynkelfunktion
• Förloppsindikator
• WoolFinish
• Ljudnivå: 70 dB(A)
• Reverserande trumgång
• Knapplås
• LED-indikator för fullt filter
• Indikator för cykelns slut
• Omhängbar lucka
• Visning av återstående tid
• Vit lucka
• Elektronisk kontroll
• Kondenssystem torkare
• Produktmått (HxBxD): 855x596x659 mm
• Viktad energiförbrukning: 283 kWh/år
• Flaskkapacitet 5 L
• Trumvolym: 121 liter
• Trumma, material: Galvanised

Whirlpool kondenstumlare: fristående, 8,0 kg - DDLX
80110

Denna fristående torktumlare från Whirlpool är utrustad
med: rymlig trumma på 8,0 kg. Exklusiv 6TH SENSE-teknik
som kontinuerligt kontrollerar fukten i trumman, vilket
skyddar dina kläder och ger utmärkta torkresultat.
Kondensteknik som ger bättre energiförbrukning än vanliga
frånluftstumlare.

6TH SENSE Technology
6th Sense automatically detects the amount of laundry
and sets the right drying cycle time, guaranteeing the
desired dryness level, with time and energy optimization.

Program för stora textilier
Extra spacious-your laundry gets all the space it needs.
And with the Big Items program even the bulkiest loads
will be perfectly dry

60 minuter
Bättre resultat, snabbare. Den här Whirlpool-
torkmaskinens 60-minutersprogram ser till att din tvätt
är torr efter bara en timme, så att du får mer tid över till
annat.

8 kilos kapacitet
Allt utrymme du behöver. Med en trumkapacitet på 8 kg
erbjuder den här Whirlpool-torktumlaren allt utrymme
du behöver för din tvätt.

Lägre ljudnivå
Den här Whirlpool torktumlaren har en design som
minskar ljudnivån.

Energiklass B
Energieffektiv torktumlare i energiklass B.

Trumdesign
Den här torktumlarens trumma har ett speciellt mönster
och trumlyftare som är utformade för att ge utmärkta
torkresultat och idealisk bearbetning av alla typer av
plagg.

Skonsam torkning
Gentle treatment of the laundry with a lower drying
temperature

Skonprogram
Skonsam behandling. Skonprogrammet garanterar både
perfekt torkresultat och idealisk behandling av de mest
ömtåliga materialen.

Vädringsprogram
Fräschare plagg. Vädringsprogram som skonsamt
fräschar upp dina plagg.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Torktumlare

Produktnamn DDLX 80110

EAN-kod 8003437473746

Konstruktion Fristående

Installationstyp Fristående

Demonterbar toppskiva Saknas

Matning Frontmatad

Färg Vit

Anslutningseffekt 2300

Ström 10

Spänning 230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 150

Elkontakt Schuko

Höjd 855

Bredd 596

Djup 659

Djup med dörren öppen i 90° 1113

Nettovikt 40

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Automatiska program Saknas

Fuktavkänning Ja

Reglerbar torktemperatur Saknas

Programförloppsindikering Ja

Display, programtid Ja

Alternativ för startfördröjning Steglös

Fördröjd start, max. tid 12

Indikator för igensatt luddfilter Ja

Indikator för fylld kondensvattenbehållare Ja

Snabbtorkning Saknas

Skrynkelfri gång Saknas

Volym, trumma 121

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) B

Kondensationseffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) B

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EU) 4,76

Viktad kondensationseffektivitet 85

Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EU) 560,2

Kapacitet, bomull - NY (2010/30/EU) 8,0

Typ av torktumlare Kondenssystem

Buller 70

Tvättid standardprogram bomull, full maskin 135

Tvättid standardprogram bomull, halv maskin 80

Viktad programtid 103

Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EU) 0,81

Varaktighet viloläge - NY (2010/30/EU) 15

Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EU) 0,07
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