
• Energiklass: B
• Kapacitet, upp till 8,0 kg
• Vit efterbehandling
• 6TH SENSE teknik, sensorstyrd torkning
• SoftMove system, anpassade trumrörelser för optimal

klädvård
• Funktion för startfördröjning 1-12 h
• Fintvätt
• Justerbara torrhetsnivåer
• Snabbprogram
• Blandvävsprogram
• Jeans
• Sport
• Sidenprogram
• Antiskrynkelfunktion
• Ekomonitor
• Ljudnivå: 70 dB(A)
• Reverserande trumgång
• Väljare för torktid
• Knapplås
• LED-indikator för fullt filter
• Omhängbar lucka
• Visning av återstående tid
• Vit lucka
• Digital display
• Elektronisk kontroll
• Kondenssystem torkare
• Produktmått (HxBxD): 845x596x632 mm
• Viktad energiförbrukning: 283 kWh/år
• Flaskkapacitet 5 L
• Trumvolym: 121 liter
• Trumma, material: Rostfritt stål

Whirlpool torktumlare: fristående, 8,0 kg - AZB 8673

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.

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.

Antiskrynkelgång
The Anti-crease option adds a crease treatment at the
end of the cycle by tumbling periodically the garments,
reducing the fixing of the creases.

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

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.

Ecomonitor
EKOnomi. Whirlpools Eco monitor ger dig en tydlig
överblick över torktumlarens energiförbrukning. Du får
tydlig feedback om hur energieffektivt det torkprogram
du valt är, vilket gör det möljigt att aktivt välja mer
energisnåla programalternativ. Rätt val sparar pengar och
skonar miljön.

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.

Jeansprogram
Perfekt för jeans. Jeansprogrammet är anpassat för att
torka dina grova jeans effektivt och skonsamt.

Sidenprogram
Kan torka siden. Med sidenprogrammet kan du torka upp
till 1,5 kg sidenartiklar säkert, vid väldigt låga
temperaturer.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Torktumlare

Produktnamn AZB 8673

EAN-kod 8003437471360

Konstruktion Fristående

Installationstyp Fristående med möjlig underbyggnad

Demonterbar toppskiva Saknas

Matning Frontmatad

Färg Vit

Anslutningseffekt 2300

Ström 10

Spänning 230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 150

Elkontakt Schuko

Höjd 845

Bredd 596

Djup 632

Djup med dörren öppen i 90° 1110

Nettovikt 40

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Automatiska program Saknas

Fuktavkänning Ja

Reglerbar torktemperatur Saknas

Programförloppsindikering DISPLAY

Display, programtid Ja

Alternativ för startfördröjning Ingen fördröjning

Fördröjd start, max. tid 12

Indikator för igensatt luddfilter Ja

Indikator för fylld kondensvattenbehållare Ja

Snabbtorkning Saknas

Skrynkelfri gång Ja

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) 4,74

Viktad kondensationseffektivitet 85

Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EU) 560,4

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) 1,47

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

Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EU) 0,11
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