
Alap információk :

850 mm*Sales messages USP2 (trademarks/slogans/…)

600 mm*Sales messages USP1 (trademarks/slogans/…)

40,0 Kg*Bruto masa (kg)

38,0 Kg*Neto masa (kg)

Euro*Vrsta vtikača

150 cm*Dolžina priključnega kabla (cm)

CE*Znaki ustreznosti

50*Frekvenca (Hz)

230*Napetost (V)

16 A*Tok (A)

2500 W*Priključna moč (W)

Elektronikus*Vrsta grelca

BK070; Bela / Horganyzott és lakkozott lemez*Barva/material ohišja

BK070; Bela / Műanyag*Barva / material čelne plošče

Jobb*Smer odpiranja vrat

Elöltöltős*Način polnjenja

Műanyag ajtó*Vrata

Nem*Dvojna zasteklitev/dvojna vrata

Nem*Odstranljiva delovna plošča/pokrov

Szabadonálló*Vgradni/Samostojni

3838942436406*EAN šifra

197271*Šifra izdelka

SPK3 - D63325*Tipska oznaka/Modelna oznaka

Szárítógép*Vrsta aparata

Gorenje*Blagovna znamka

197271
SPK3 - D63325

Szárítógép

180 °Ajtónyitás szöge

Vákuumos lábacskák
Vákum-lábacskák a mosógépre való
rögzítéshez

DobvilágításVilágítás

Nyelv kiválasztása

Automatikus kikapcsolás nyitott ajtó esetén

A szűrő praktikus módon az ajtóban van
elhelyezve.

Filter könnyű tisztítása
Vízgyűjtő tartály (4,2 l)Vízgyűjtő tartály

Szerviz diagnosztika

Nedvesség érzékelő
KésleltetésIndítás késleltetése
Alacsonyabb szárítási hőmérsékletAlacsony szárítási hőmérséklet
5 nedvesség fokozatPamut

Gyapjú, AirRefresh levegőztető program,
Vegyes anyagú ruha szárítása, Vegyes
anyagú ruha vasalószáraz szárítása

Programok
15 programProgramok száma

Az intelligens SensorIQ technológia
automatikusan a kiválasztott programhoz, a
szennyes típusához és a kívánt szárazsági
szinthez igazítja a szárítási folyamatot.

Szenzor+ Idő
LCD kijelzős elektronikus egységKijelző
Rozsdamentes acél dobDob

Gyűrődésmentesítés funkció

SoftSound hangjelzés

Az ajtót nem lehet kinyitni a szárítási ciklus
alatt. További biztonsági lépcsőként a
kezelőpanelt is lezárhatjuk egy egyszerű
billentyű kombináció megnyomásával.

Gyerekzár

USP :
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284,0 kWh/Jahr*Ocenjena letna poraba energije (kWh)

65 dB(A) re 1 Pw*Raven hrupa db (A) re 1 pW

Kondenzációs*Tip sušilca

6,0 Kg*Zmogljivost- bombaž

3,36 kWh*Poraba energije kWh bombaž dovolj suh, da se spravi v omaro, 60% vlaga (centrifuga 1000
vrtljajev na minuto)

B*Razred energijske učinkovitosti

Információ az energia matricáról / hatékonyság :

Rozsadamentes acél*Material bobna

117 l*Prostornina bobna (l)

Igen*Zvočni signal ob koncu sušenja

Igen*Anticrease sistem

Igen*Občutljivo perilo

Igen*Program za volno

Igen*Hitro sušenje

Igen*Cev za odtok vode

Igen*Pokazatelj polne posode kondenzata

Nem*Pokazatelj zamašenosti filtra

Folyamatos*Nastavitev zakasnitve vklopa

Nem*Digitalni prikazovalnik preostalega časa sušenja

Képernyő*Prikaz faz sušenja

Nem*Cev za odzračevanje

/*Odzračevanje

Igen*Osvetlitev notranjosti

Igen*Spremenljivo obračanje bobna

Igen*Nastavitev temperature sušenja

Igen*Izbira dolžine časa sušenja

Igen*Sistem za merjenje vlage

Jellemzők :

685 mm*After sales service USP2 (trademarks/slogans/…)

915 mm*After sales service USP1 (trademarks/slogans/…)

640 mm*Sales messages USP4 (trademarks/slogans/…)

600 mm*Sales messages USP3 (trademarks/slogans/…)
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