
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. 

Reverse Plus funkció - kevesebb gyűrődés
A Reverse Plusannyit tesz, hogy a dob mindkét irányba forog szárítás közben, 
így megakadályozza a ruhadarabok összegabalyodását. Ennek köszönhetően 
a töltet egyenletesen szárad és a ruhák kevésbé gyűrődnek.

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. 

EcoFlow szűrőrendszer
Könnyen elérhető és tisztítható EcoFlow 
szűrőrendszer. Az egyszerűen elvégezhető, rendszeres 
karbantartással biztosíthatja a levegő hatékony 
keringését és az alacsony energiafogyasztást. 

Kíméletes szárítás alacsonyabb hőfokon
A GentleCare rendszer a hagyományos 
szárítógépekhez képest közel fele olyan magas 
hőmérsékleten szárítja a ruhadarabokat, így nem teszi 
ki azokat felesleges hőhatásnak. 

GentleCare - alacsony hőmérsékletű szárítás
A GentleCare rendszer gondoskodik arról, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig 
tartsák meg újszerű állapotukat. A hagyományos szárítógépekhez képest fele 
olyan magas hőmérsékleten szárít, így a ruhadarabok nincsenek kitéve 
felesleges hőhatásnak.

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
• HŐSZIVATTYÚ technológia - akár 40%-os energiamegtakarítás
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 Magasság (mm)  850
Mélység (mm) 638
Szélesség (mm)  596
Szárítási kapacitás 8 kg
Motor típus inverter
Energiaosztály A+++
Szín fehér
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 47.46

WIFI kapcsolat Nincs
Kijelző típusa LCD érintőkijelző

Programok
ágynemű +, pamut ECO,  kímélő, 
farmer, mix+,  kültéri sportruha,  

selyem,  idő,  gyapjú

Gomb funkciók
 késleltetett indítás,  

gyűrődésmentesítés,  Be/ki, 
Silent/Night,  Start,  időbeállítás

Kábelhossz (m) , 1.45

Product Specification
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