
Enklere tilgang. Mer praktisk
En stor dør på tørketrommelen gjør det mer praktisk å få tilgang til klær som 
nettopp er tørket i trommelen. Betyr at det er lett å legge inn og ta ut klær.

Finvask. Tørket korrekt
Ha roen når du tørker finvasken med to beskyttende funksjoner: Finvask og 
ømfintlig. Finvask-alternativet er skånsomst, og reduserer temperaturen for 
hele syklusen. Ømfintlig-alternativet reduserer temperaturen på slutten av 
syklusen og forhindrer overoppheting.

VELG DET BESTE TIDSPUNKTET Å TØRKE PÅ
Utsatt start gir deg friheten til å tørketromle når du 
ønsker. Funksjonen Utsatt lar deg velge starttid for 
tørkesyklusen din automatisk. 

FULLT VENDBAR DØR. FINN DEN PERFEKTE 
POSISJONEN
Denne tørketrommelen komme med en fullt vendbar 
dør. Håndtaket kan plasseres i fire forskjellige 
posisjoner og gir dermed full tilgjengelighet uansett 
hvordan du velger å sette opp produktet i forhold til 
vaskemaskinen.

SPARER TID OG ENERGI HVER ENESTE DAG
Våre tørketromler har ProSense-teknologi som bruker 
avanserte fuktighets- og temperatursensorer til å 
justere tørketiden og energiforbruket for hver 
tøymengde, uavhengig av om det er klesvask etter én 
dag eller en hel uke. Dette sparer tid og energi samtidig 
som at det beskytter klærne du er glad i

Kondenserende tørketrommel med ProTex skånetrommel, som tar godt vare 
på alle typer tekstiler. ProSense- teknologien bruker avanserte sensorer som 
justerer tørketiden og energiforbruket for hver tøymengde, dette sparerer tid og 
energi samtidig som det beskytter klærne du er glad i på en skånsom måte.

MØT KVALITETENS HVERDAGSBESKYTTER
Klær som blir utsatt for overdreven varme og bevegelse vil ikke vare. 
Tørketromlene våre med ProSense®-teknologi finjusterer syklusene for å 
sørge for at de bruker minimalt med og ikke overtørker. Hverdagsplaggene 
dine blir tørket effektivt, under konstant overvåkning og pleie, syklus etter 
syklus.

Fordeler og Egenskaper

• Kondensfjerner: fukt føres til en beholder slik at ingen ektern ventilasjon er 
nødvendig.
• Display: Medium LCD
• Norsk tekstdisplay: English, Nei, Symboler
• Mulighet for utsatt start
• Sensorstyrt tørking: maskinen stopper når klærne har nådd ønsket 
tørrhetsgrad
• Skånsom-tilvalg
• Ekstra tidsstyrte tørkeprogrammer 
• Reverserende trommelgang
• Spesialprogrammer: Bedlinen, Cotton Eco, Cottons, Delicates, Duvet, Easy 
Iron, Jeans, Mix, Sport, Synthetics
• Medfølgende tilbehør: Tømmeslange for kondensvann
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PerfectCare serie 6000 Series
Tørkekapasitet i kg 7.0
Energieffektivitetsklasse B
Utvendige mål HxBxD (mm) 850x596x571
Maks dybde (mm) 595
Condensation efficiency B
Weighted condensation efficiency 
full& half load, % 81

Energy cupboard dry 1000 4.23
Annual energy consumption, kWh [E-
label] 504

Dørhengsling V - Kan hengsles om
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