
• Energiklasse: B
• Kapasitet, opptil 7,0 kg
• HvitFinish
• 6TH SENSE-teknologi, sensorstyrt tørking
• Kondenstrommel
• SoftMove-system, tilpassede trommelbevegelser som

pleier klærne optimalt
• Funksjon for startforsinkelse 1-12 h
• SteamCare
• Tidsstyrt tørking mulig
• Dampfunksjon som klærne mindre krøllete
• Finvask
• Regulerbare tørkenivå
• Hurtig program
• Steam Refresh-program, frisker opp klærne med damp
• Program for blandet tøy
• Spesielt program for store tekstiler
• Antikrøll-funksjon
• Eco Monitor
• Forløpsindikator
• WoolFinish
• Lydnivå: 68 dB(A)
• Reverserende trommelbevegelse
• Bryter for tørketid
• Tastelås
• LED-indikator fullt filter
• Indikator for avsluttet syklus
• Døren kan hengsles om
• Vising av gjenværende tid
• Hvit dør
• Stort tekstdisplay
• Elektronisk kontroll
• Kondens tørketrommel
• Produktmål (HxBxD): 855x596x659 mm
• Vektet energiforbruk: 283 kWh/år

Whirlpool kondenstrommel: frittstående, 7,0 kg -
DSCX 70125

Denne frittstående tørketrommelen fra Whirlpool har
følgende funksjoner: romslig 7,0kg trommelkapasitet.
Design med glassdør. Damptørking, for delikat, hygienisk
tørking som reduserer krøller og frisker opp plaggene.
Kondensatorteknologi gir bedre, mer energieffektive
resultater sammenlignet med standard ventilerte
tørketromler.

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.

SteamCare
Varsom behandling. Damptørking for varsom, hygienisk
tørker som gjør strykingen enklere og frisker opp
plaggene.

Programmer for store tekstiler
Extra spacious-your laundry gets all the space it needs.
And with the Big Items program even the bulkiest loads
will be perfectly dry

7 kilos kapasitet
All den plassen du trenger. Med en trommelkapasitet på
7 kg, gir denne tørketrommelen fra Whirlpool deg all den
plassen du trenger for tøyet ditt.

Gjennomsnittlig støy
Denne tørketrommelen fra Whirlpool er utformet for å
avgi begrenset støy.

Energiklasse B
Energieffektiv. Denne tørketrommelen fra Whirlpool er et
apparat med energiklasse B.

Gjennomsiktig design
Utsøkt design. Den gjennomsiktige designen på denne
tørketrommelen fra Whirlpool vil bli et blikkfang i
hjemmet.

Antikrøll
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.

Skånsom tørking
Gentle treatment of the laundry with a lower drying
temperature

Ecomonitor
Whirlpools Eco-monitor gir deg en oversikt over
tørketrommelenes energiforbruk. Du får klare
tilbakemeldinger på hvor energieffektivt
tørkeprogrammet du har valgt, som gjør det mulig å
aktivt velge mer energieffektive programalternativer.
Riktig valg sparer penger og sparer miljøet.
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PRPRODUKTINFODUKTINFORMASORMASJONJON
Produktgruppe Tørketrommel

Handelsbetegnelse DSCX 70125

EAN-kode 8003437474934

Konstruksjonstype Frittstående

Installasjonstype Frittstående

Avtakbar topplate Nei

Type mating Frontmatet

Hovedfarge på produktet Hvit

Tilkoblingseffekt 2300

Strøm 10

Spenning 230

Frekvens 50

Lengden på strømledningen 150

Støpseltype Schuko

Høyde på produktet 855

Bredde på produktet 596

Dybde på produktet 659

Dybde med 90 graders åpen dør 1113

Nettovekt 40

TEKNISKE SPETEKNISKE SPESIFIKASSIFIKASJONERJONER
Automatiske programmer Nei

System for fuktkontroll Ja

Regulerbare tørketemperaturer Nei

Fremdriftsindikator Ja

Digital nedtellingsindikator Ja

Mulige startforsinkelser Kontinuerlig

Startforsinkelse maks. 12

Indikator for tett filter Ja

Indikator for full tank Ja

Hurtigtørk Nei

Anti-krøll funksjon Ja

Trommelvolum 121

FFORBRUKORBRUK
Energieffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) B

Kondenseringseffektivitetsklasse - NY (2010/30/EU) B

Energiforbruk elektrisk tørketrommel, full maskin - NY (2010/30/EU) 4,21

Vektet kondenseringseffektivitet 85

Vektet årlig energiforbruk, elektrisk tørketrommel - NY (2010/30/EU) 502,9

Kapasitet bomull - NY (2010/30/EU) 7,0

Tørketrommeltype Kondens

Støynivå 68

Varighet på standard bomullsprogram med full maskin 124

Varighet på standard bomullsprogram med halv maskin 72

Vektet programvarighet 94

Strømforbruk i på-modus - NY (2010/30/EU) 0,85

Varighet til på-modus - NY (2010/30/EU) 15

Strømforbruk i av-modus - NY (2010/30/EU) 0,35
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