
Extra méretű ajtó - könnyeb ki- és bepakolás
Az extra méretű ajtó különösen foontos nagy méretű takarók, ágynemű, kerti 
bútor párna szárításakor. 

Kíméletes szárítás a kényes ruhaneműk számára 
A "Kényes" programon a finomabb holmik is nyugodtan berakhatók a 
szárítógépbe. A program a kíméletes szárítás érdekében alacsonyabb 
hőmérsékeleten szárít.

Késleltetett indítás
A késleltetett indítás funkció segítségével a szárítás 
kezdetét úgy állíthatja be, hogy az megfeleljen 
időbeosztásának. Mindössze adja meg az időpontot, 
amikor szeretné, hogy a szárítás automatikusan 
elinduljon, és többit pedig bízza a készülékre. 

Megfordítható és állítható ajtó
A készülék ajtaja négy különböző nyitási szögben állítható be. Így igazán 
szépen illeszkedhet a mosógéphez, függetlenül attól, hogy egymás mellé vagy 
egymásra helyezi a két készüléket.

Rövidebb program, több gondoskodás  
A SensiCare rendszer minden töltetnél a ruhák 
nedvesség tartalmához igazítja a szárítás időtartamát, 
és óvja őket a túlszárítástól. Ezzel nem csak a ruháit 
kíméli, de időt és energiát is megtakarít. 

SensiCare - a töltethez igazítja a program hosszát
A SensiCare rendszer speciális érzékelők segítségével megállapítja a töltet 
nedvességtartalmát, és ennek megfelelően állítja be a szükséges szárítási 
időt. Így a legkisebb töltet esetén sem fordulhat elő, hogy a ruhák túl sok hőt 
kapnak. Nem mellesleg, így időt és energiát is megtakarít a gép.

Product Benefits & Features

• Késleltetett indítás
• Ajtónyitás: baloldali és megfordítható
• Pamut programok: szekrényszáraz, extra száraz, vasaló száraz 
• Műszál programok:  szekrényszáraz,  extra száraz 
• Irányváltó dob - megakadályozza a ruhák gyűrődését és összegabalyodását
• Kondenzációs szárítógép: a szárításkor keletkező párát egy 
kondenztartályba vezetjük el, így nincs szükség légkivezetésre.
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 Magasság (mm)  850
Mélység (mm) 570
Szélesség (mm)  596
Szárítási kapacitás 7 kg
Motor típus aszinkron
Energiaosztály B
Szín fehér
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 36.96

WIFI kapcsolat Nem
Kijelző típusa LCD érintőkijelző

Programok
 ágynemű, pamut ECO,  kímélő, 

farmer,  vasaláskönnyítő, mix, frissítő,  
sportruha,  idő

Gomb funkciók
 késleltetett indítás,  kímélő,  

gyűrődésmentesítés, be/ki, start,  
időbeállítás

Kábelhossz (m) 1.45

Product Specification
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