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Whirlpool - Whirlpool FFT M11 72 EE - Kondenstørretumbler m. varmepumpe

  Tørretumbler FFT M11 72 EE WhirlpoolVarmepumpe tørretumblerFFT
M11 72 EE er en stand-alone tørretumbler fra Whirlpool med innovativ
teknologi, der garanterer ekstra støjsvag drift. Varmepumpen genopvarmer
effektivt luften i enheden og reducerer energiforbruget betydeligt.Al den
plads, du har brug forMed en tromlekapacitet på 7 kg har denne Whirlpool-
tørretumbler al den plads, du har brug for til dit vasketøj.6TH SENSE
Teknologi6th Sense registrerer automatisk mængden af vasketøj og
indstiller den korrekte tørrecyklustid for at sikre den ønskede tørhedsgrad
med tids- og energioptimering.Holder dit tøj frisk i op til 6 timerDet
innovative FreshCare+-system tager sig af dit tøj i tørretumbleren takket
være intelligent følsom temperaturstyring og følsom tørrefunktion, der
holder tøjet frisk og forhindrer dårlig lugt. FreshCare+-behandlingen
efterlader dig virkelig med friskere tøj og ro i sindet - selv flere timer efter,
at cyklussen er slut.Program for store tekstilerDit vasketøj får al den plads,
det har brug for. Og med Big Items-programmet bliver selv de mest
omfangsrige varer helt tørre.Design af tromleDenne tørretumbler har en
tromle med et særligt mønster og tromlehævere, der er designet til at give
fremragende tørreresultater og ideel behandling af alle typer tøj.Woolmark BlueWoolMark Blue sikrer, at uldtøj forbliver smukt.Nem
rengøringDu kan nemt fjerne og rengøre filteret i tre enkle trin.Lavt støjniveauDenne Whirlpool-tørretumbler er designet til at give optimale
tørreresultater, samtidig med at den har et meget lavt støjniveau, hvilket giver dig ekstra ro i sindet.Forbedret energieffektivitetMed sin
energimærkning A++ kan denne Whirlpool-tørretumbler give dig både ideelle resultater og et meget lavt energiforbrug.   7 kg kapacitet
Kondens med varmepumpe  6th SENSE-teknologi overvåger fugtigheden  Energiklasse A++

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 44 kg44 kg44 kg44 kg

Selvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensator NejNejNejNej

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 392/2012/EU, Woolmark BlueDirective 392/2012/EU, Woolmark BlueDirective 392/2012/EU, Woolmark BlueDirective 392/2012/EU, Woolmark Blue

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid



 

Teknisk information fortsat

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering 6, sans6, sans6, sans6, sans

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 24 timer24 timer24 timer24 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikator

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med åben dør på 90 grader 109,2 cmDybde med åben dør på 90 grader 109,2 cmDybde med åben dør på 90 grader 109,2 cmDybde med åben dør på 90 grader 109,2 cm

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 1 W1 W1 W1 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 1,61 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,03 kWt - tørring - delvis1,61 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,03 kWt - tørring - delvis1,61 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,03 kWt - tørring - delvis1,61 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,03 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 180 min, - tørring - fuld last ¦ 126 min, - tørring - delvis180 min, - tørring - fuld last ¦ 126 min, - tørring - delvis180 min, - tørring - fuld last ¦ 126 min, - tørring - delvis180 min, - tørring - fuld last ¦ 126 min, - tørring - delvis

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 65 dB(A)65 dB(A)65 dB(A)65 dB(A)

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype VarmepumpeVarmepumpeVarmepumpeVarmepumpe

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

TørremetodeTørremetodeTørremetodeTørremetode TilbageTilbageTilbageTilbage

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Skånevask, jeans, bluse, uld, syntetisk, sportstøj, blandetSkånevask, jeans, bluse, uld, syntetisk, sportstøj, blandetSkånevask, jeans, bluse, uld, syntetisk, sportstøj, blandetSkånevask, jeans, bluse, uld, syntetisk, sportstøj, blandet

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 120 liter120 liter120 liter120 liter

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram Cotton EcoCotton EcoCotton EcoCotton Eco

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 150 min,150 min,150 min,150 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 81 %81 %81 %81 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 81 %81 %81 %81 %

Automatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumblerAutomatisk tørretumbler JaJaJaJa

FnullerfilterFnullerfilterFnullerfilterFnullerfilter JaJaJaJa

FugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensorFugtighedssensor JaJaJaJa


