
Tõhus õhuringlus, ühtlane energiatarbimine
Meie EcoFlow filtrisüsteem on kergesti juurdepääsetav ja puhastatav. Tänu 
sellele võite te tõhusas õhuringluses alati kindel olla. 

Lühem aeg, rohkem hoolitsust 
Meie SensiCare-süsteemi abil hinnatakse pesu niiskustaset ja valitakse sellele 
vastav kuivatusaeg. See tähendab aja- ja energiasäästu, kuid siiski 
esmaklassilist hooldust.

Vähem kuumust, rohkem hoolitsust
Meie GentleCare-süsteem kuivatab riideid ligi poole 
madalamal temperatuuril kui tavalised trummelkuivatid, 
hoides ära nende kokkupuute liigse kuumusega. 

Kohandatud tsüklid ja hooldus
Meie DelicateCare -süsteem kohandab seadme 
temperatuuri ja trumli liikumist, et tagada alati sobivaim 
hooldus. Riiete kvaliteet jääb püsima.  

PerfectCare 800 auruprogrammidega trummelkuivati. DelicateCare -süsteem 
kohandab seadme temperatuuri ja trumli liikumist, et tagada alati sobivaim 
hooldus.

Teie riided säilitavad oma stiilse välimuse
Kasutades PerfectCare 800 trummelkuivati juurde kuuluvat DelicateCare-
süsteemi, võite kindel olla, et teie riided säilitavad kaua oma uudse 
väljanägemise. Vastavalt riiete tüübile valitakse sobivaim temperatuur ning 
trumli liikumise viis. See tagab riiete parima võimaliku hoolduse ning te võite 
masinasse panna ka need riided,

Toote omadused

• Sensoriga kuivati: kuivati saab aru, millal riided on kuivatatud soovitud 
tasemeni
• Lisa ajamääratlusega kuivatusprogrammid
• Eriprogrammid: voodipesu, puuvilla ökoprogramm, puuvill, tekk, segapesu, 
välirõivad, siid, sünteetika, vill
• Kahesuunaline trumli liikumine välistab riiete keerduminemise, 
kuivatustulemus on ühtlasem ning pesu kortsub vähem
• Viitstardi võimalus
• Kuivusastme näit: kortsuvaba/lõpp, jahutus, kapikuiv, kuivatamine, ekstra 
kuiv, triikimiskuiv
• Näidud: kondensaator, puhasta filter, paak
• Kondensvee paagi asetus ja maht: paneeli vasakul küljel, 5.28 l
• Invertermootori tehnoloogia
• Jalad: 4 reguleeritavat jalga
• Ukse poolsus: Left reversible by user
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Tüüp Eraldiseisev
Kuivatustehnoloogia soojuspump
Värvus valge
Energiaklass (2010/30/EC) A++
Suurim pesukogus kuivatamisel, kg 9.0
Display type puutetundlik LCD
Programmi kulgemise näidik Puutetundlik LCD
Näidikud kondensaator, puhasta filter, paak
Mootor inverter
Kõrgus mm 850
Laius, mm 596
Sügavus, mm 635
Woolmark Woolmark Blue
Sisevalgustus LED
Toitejuhtme pikkus, m 1.45
Kaitse, A 10
Pinge, V 230
Võimsustarve, W 1650
Aastane energiakulu, kWh 259
Kondenseerimisefektiivsuse klass B
Müratase dB 65
Puuvilla programmid puudub
Kuivatusaeg kapikuiv, tsentrifuug 
1000p/min, (min) 200

Time cupboard dry 1400 175

Time synthetics cupboard dry 1000 64
Time synthetics cupboard dry 1200 56
Energiakulu kapikuiv, tsentrifuug 
1000p/min, (kWh) 2.27

Energy cupboard dry 1400 2
Energiakulu triikimiskuiv, tsentr. 
1000p/min,(kWh) 1.64

Energy cotton iron dry 1400 1.31
Kuivatusaeg triikimiskuiv, 
tsent.1000p/min, (min) 143

Time cotton iron dry 1400 121
Triikimisprogramm Puuvill, Fresh-Up, sünteetika
Time programmes Puudub
Kaasasolevad lisatarvikud kondensvee tühjendusvoolik
Netokaal, kg 51.96

Toote tehnilised andmed
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