ZTE7101PZ Tørketrommel
Så enkelt å tørke? ENKELT.
Glem klær som henger overalt, og nyt det å kunne ha
en enkel og brukervennlig tørketrommel hjemme.

Bruk mindre tid på stryking
Easy Iron-programmet reduserer krøller og rynker,
noe som gjør det lettere for deg å stryke, og lar deg
kunne bruke mer tid på andre ting.

Fleksibilitet ved plassering av tørketrommelen takket være vendbar dør.
Fleksibiliteten på døren til denne tørketrommelen gir deg to ulike muligheter for
plassering – venstre eller høyre. Dette betyr at du kan sette tørketrommelen slik
det passer deg best.

Produktfordeler:
• TimeDry-funksjon for mer fleksibilitet når du planlegger vasken din

Produktegenskaper:

Spesifikasjoner:

Produktbeskrivelse:

• Ventilert trommel
•Reverserende trommelgang
•Valgfri varsling ved programslutt
•Sensorstyrt tørking: maskinen stopper
når klærne har nådd ønsket
tørrhetsgrad
•Stor firkantet dør
•Rengjøringsvennlig filter i døren
•Ekstra tidsstyrte tørkeprogrammer
•Spesialprogrammer: Baby,
Conditioning, Easy iron plus, Jeans,
Mix
•3 alternativer for tilkobling av
utluftingsslange
•Medfølgende tilbehør: Ingen

• Nordic_TD_FamilyName : N/A
•Energieffektivitetsklasse : C
•Condensation efficiency : vented
•Weighted condensation efficiency full& half load, % : 0
•Energy cupboard dry 1000 : 4.25
•Annual energy consumption, kWh [E-label] : 512
•Tørkemetode : Utlufting
•Tørkekapasitet i kg : 7.0
•Trommelvolum i liter : 108
•Sound Power level, db(A) re 1 pW : 64
•Dimensjoner : 850x600x600
•Depth max, mm : 630
•Lengde på kabel (m) : 1.45
•Volt : 230
•Sikring(A) : 10
•Frekvens : 50
•Motor system : Asynchronous
•Dørhengsling : Right reversible by service
•Kapasitet i kondenstank (liter) : 0
•Special programmes : Baby, Conditioning, Easy iron plus, Jeans,
Mix
•Bomullsprogram : Skaptørt, Ekstra tørt, Stryketørt, Lightly dry,
Strong dry
•Synthetics programmes : Stryketørt, Ekstra tørt, Stryketørt
•Medfølgende utstyr : Ingen
•Tilbehør : Stacking kit
•Betjeningspanel med Norsk tekst : Nei, Symboler
•Program card languages : Danish, Finnish, Norwegian, Swedish
•Product Partner Code : All Open

Tørketrommel for
utlufting med fuktsensor,
som sørger for at
maskinen stanser når
klesvasken er tørr. Stor
fleksibilitet ved
plassering av
tørketrommelen takket
være den vendbare
døren.

