Torkskåp Värmepump
DC4600HPWL

Eco-vänlig teknik för skonsam hantering av dina kläder
Torka fuktiga kläder på ett mildare sätt med Electrolux DryCare Eco torkskåp.
Utformat för både nytvättad tvätt och fuktiga ytterkläder, som regnkläder eller
skidutrustning, och väsentligt mer energieffektivt än traditionella torkskåp. Det
beror på att värmepumptekniken använder lägre temperaturer och skyddar
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Produktfördelar
Lägre temperaturer skyddar dina kläder
Vår energisparande värmepumpteknik i detta torkskåp gör att du kan torka
dina kläder skonsamt och effektivt vid lägre temperaturer. Det är inte bara
mycket mer energieffektivt, utan behandlar också dina kläder med största
omsorg.

Designad för flexibel placering
Eftersom detta torkskåp använder miljövänlig värmepumpteknik behöver det
inte ventileras mot utsidan. Därför har du fler valmöjligheter gällande var du
väljer att placera det.

Intelligent sensor för bättre torkningsresultat
Med den inbyggda sensorn stängs torkskåpet automatiskt av när kläderna är
så torra som du vill ha dem. Kläderna behandlas mycket skonsamt och får
aldrig för mycket värme. Och eftersom det slutar torka vid precis rätt ögonblick,
sparar du energi också.

Tidsinställd torkning för att passa ditt schema
Med den justerbara timern väljer du när du vill att dina kläder ska vara torra.
Det kan ställas in på 1 timme och upp till 8 timmar, så att du kan fokusera på
annat medan dina kläder torkas.
Flexibel upphängning för varje plagg
Med 3 nivåer att hänga kläder och 6 dubbla hängare på varje nivå, har detta
skåp gott om alternativ. Du kan dra ut varje nivå för enkel åtkomst, och
individuellt vika undan hängarna på två nivåer för att ge längre kläder som
byxor eller badlakan mer utrymme. Detta gör att luften kan cirkulera och torka
allt jämnare.

• Omhängbar dörr
• Termostatstyrd
• Upp till 4 timmars torktid
• Inkluderade tillbehör: Flyttbara samt individuellt vikbara hängare, Flyttbara
hängare
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Tekniska specifikationer
Färg
HöjdxBreddxDjup, mm
Kapacitet tork bomull, kg
Torkteknik
Frontlucka
Energiförbrukning, kWh/användning
eller dygn
Årlig energikonsumtion, kWh
Fuktighetskontroll
Total effekt, W
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Vit
1945x597x615
4
Värmepump
Högerhängd, Vänsterhängd
1.36
272
Sensor
900
916 091 304
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