DHT83LIN
Suszarka wolnostojąca, szerokość: 60 cm, seria High
Tech, klasa: A+++, silnik Inverter, załadunek: 8 kg
EAN13: 8017709209513
Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła
Silnik Inverter
Pojemność bębna: 118 l
Bęben ze stali nierdzewnej
Zbiornik polipropylenowy
Wielkość załadunku: 8 kg
Wyświetlacz LCD
16 programów
Programy: Bawełna gotowa do prasowania, Bawełna
extra sucha, Syntetyki gotowe do prasowania, Syntetyki
gotowe do szafy, Delikatny, Odświeżanie, Dziecko,
Codzienny, Bawełna gotowa do szafy, Szybki 49 min.,
Jeans, Mix, Koszule 30 min., Programy czasowe, Noc,
Woolmark, Cykl bawełny zatwierdzony przez firmę
Woolmark - M14029
Programy specjalne:

Wyświetlacz: przedstawienie pozostającego czasu,
programowanie opóźnionego czasu startu, przedstawienie
sugerowanego załadunku, wskazanie wybranych funkcji
Wskaźnik opróżnienia pojemnika kondensacyjnego
Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra
Suszenie czasowe (od 10 do 160 minut)
Funkcja opóźnionego startu: od 1 do 24 godzin
Regulacja temperatury suszenia
Czujnik wilgotności
Filtr kondensatora
Średnica otworu bębna: 40 cm
Oświetlenie wnętrza
Wybrane parametry techniczne
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Roczne zużycie energii: 176 kWh
Zużycie energii w programie standardowym bawełna przy
pełnym załadunku: 1.42 kWh
Zużycie energii w programie standardowym bawełna przy
częściowym załadunku: 0.81 kWh
Poziom hałasu dla programu standardowego bawełna przy
pełnym załadunku: 65 dB(A) re 1 pw

Functions

Opcje
KITSPXL - akcesorium do montażu suszarki na pralce z serii High Tech
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A+++:
Klasa efektywności energetycznej mierzona od A+++ do D w zależności od grupy produktów.

Wielkość załadunku suszenia:
Maksymalna wielkość załadunku suszenia.

Silnik Inverter:
Zastosowanie Invertera zwiększa efektywność każdego wyposażonego w niego urządzenia, optymalizując jednocześnie zużycie energii. Ponadto
gwarantuje niezawodność.

Timer:
Większość modeli płyt indukcyjnych oraz ceramicznych posiada Timer, który programuje czas gotowania i wyłącza płytę po jego zakończeniu.

Łatwe prasowanie:
Funkcja sprawia, że odzież jest mniej pognieciona, co ułatwia póżniejsze prasowanie.

CZUJNIK WILGOTNOŚCI:
Specjalny czujnik sprawdza stopień wysuszenia ubrań, dzięki czemu suszarka lepiej dostosowuje pracę do zadanego rezultatu, co daje
oszczędność energii.

Koniec:
Wskazuje na jakim etapie jest dany program oraz informuje o zakończeniu programu.

Wskazania etapu programu:
Przedstawia na którym etapie programu jest urządzenie.

Blokada bezpieczeństwa:
W momencie uruchomienia zabezpieczenia, wszystkie funkcje i programy zostają zablokowane, zapewniając całkowite bezpieczeństwo dzieciom.

Wyświetlacz LCD:
W celu optymalizacji wydajności oraz uproszczenia codziennej obsługi, wybrane urządzenia zostały wyposażone w przejrzysty wyświetlacz LCD,
przedstawiający wybrane funkcje oraz stan pracy.

Oświetlenie wnętrza:
Oświetlenie wnętrza to praktyczne rozwiązanie, które ułatwia codzienne obowiązki.
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