
T9DEC86CP Droogautomaat

Durf al uw kleding te drogen

Droog vol vertouwen wol, zijde, outdoorkleding,
overhemden, broeken en zelfs donsjassen. Want
dankzij het FiberPro®-systeem met de unieke
3DScan-sensor wordt vochtigheid zowel aan de
buiten- als binnenkant van kleding gedetecteerd. Zo

3DScan-technologie. Precisiedrogen

FiberPro-systeem met 3DScan-technologie neemt
vocht in het wasgoed waar met gebruik van sensoren.
Het vocht wordt waargenomen, de tijd wordt daaraan
aangepast voor nauwkeurige droging. Zelfs voor dikke
en gelaagde kleding. Donsjacks blijven mooi en tot

Klaar om te dragen met het Mix XL-programma

Mix XL-programma heeft een geoptimaliseerde
luchtstroom en warmteverdeling om katoen,
synthetisch en een mix van beide zorgvuldig te
drogen. Tussen het wassen en drogen is sorteren niet
meer nodig. De kleding komt 30% minder gekreukt

Meer voordelen :
Verbind toestellen met de app, om op een slimmere en snellere manier te
zorgen voor de beste behandeling.

•

BESCHERMING OP MAAT VOOR UW KLEDING•

Veilige, lage temperaturen•

Kenmerken :

FiberPro®-systeem met 3DScan-
technologie: precisiedrogen

•

AbsoluteCare®-systeem controleert
nauwkeurig de trommelbewegingen en
de droogtemperatuur op basis van
wetenschappelijke inzichten

•

SensiDry®-technologie met
warmtepompsysteem droogt door de
precieze sensoren uw kleding op
slechts de helft van de temperatuur

•

ProSense™-technologie met
geavanceerde vochtigheids- en
temperatuursensoren, gestuurd door
intelligente software die de droogtijd en
het energieverbruik aanpast

•

Warmtepomptechnologie voor een
ongekende energie-efficiëntie

•

Extra groot display•
Woolmark Blue gecertificeerd•
LED binnenverlichting voor een
optimaal zicht in de trommel

•

Inverter motor•
Indicaties voor Condensor, Filter,
Reservoir

•

Uitgestelde start•
Alternerende trommelbeweging•
AutoOff met Zero Stand-by•
Deurscharnieren: links, omkeerbaar•
Droogprogramma's: Beddengoed XL,
Katoen ECO, Katoen, Fijne was,
Donsjassen, Mix XL, Outdoor, Zijde,
Synthetica, Wol

•

Plaats waterreservoir en capaciteit:
Panel left recycled , 5.28 l

•

Capaciteit: 8.0 kg•
Indicatie status droogcyclus: Anti-
kreuk/Einde, Afkoelen, Kastdroog,

•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x596x663(max)•
Capaciteit drogen (kg) : 8.0•
Droogtechnologie : Warmtepomp•
Energieklasse : A+++•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 177•
Energieverbruik katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm
(kWh) : 1.47

•

Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(kWh) : 0.83

•

Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.05•
Verbruik in stand-by (W) : 0.05•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 10•
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min) : 135•
Programmaduur katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm
(min) : 175

•

Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(min) : 105

•

Condensatie efficiëntie : B•
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%) : 86•
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading (%) : 86•
Geluidsniveau drogen (dB) : 64•
Toebehoren inclusief : afvoerslang•
Toebehoren in optie : Montageset•
Aansluitwaarde (W) : 700•
PNC Code : 916 098 892•
Kleur bedieningspaneel : Inox•
Woolmark : Woolmark Blue gecertificeerd•

Productbeschrijving :

9000 Serie, FiberPro,
3DScan, AbsoluteCare,
Wifi Connectivity, 8kg,
XL display, Extra snel,
ÖKOFlow filter,
ProSense, LED
binnenverlichting, 64 dB,
incl afvoerset, R290,
Inox paneel, Zilveren
deur
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