
ZP7230DP Droogautomaat

Zo eenvoudig om te drogen? EASY.

Geen kleding meer in het hele huis, geniet van het
gemak van een gebruiksvriendelijke droogkast.

De droogkast die draait wanneer het u het beste
uitkomt
Met Startuitstel kunt u het programma vooraf instellen
om te starten over 3, 6 of 9 uur, wanneer het u
uitkomt.

Besteed minder tijd aan strijken

Met het programma Strijkvrij wordt strijken makkelijker
omdat het kreuken en vouwen vermindert, waardoor u
meer tijd over houdt voor andere dingen.

Meer voordelen :
Volledig omkeerbare deur voor onbeperkte plaatsingsmogelijkheden•

Tijdgestuurd drogen voor meer flexibiliteit in het plannen van uw was•

Kenmerken :

Condensatiedroogkast•
Indicaties voor Condensor, Uitgestelde
start 3u, Uitgestelde start 6u,
Uitgestelde start 9u, Pluizenfilter, Extra
lage temp., Anti-kreuk 90 min.,
Reservoir, Time dry 60 min

•

Uitgestelde start•
Alternerende trommelbeweging•
Extra tijdgestuurde droogprogramma's•
Deurscharnieren: handgreep in 4
posities te plaatsen

•

Droogprogramma's: Katoen ECO,
Katoen, Dekbed, Strijkvrij+, Mix,
Opfrissen, Synthetica, Tijd 30 min

•

Eenvoudig te reinigen pluizenfilter•
Plaats waterreservoir en capaciteit:
Linksboven in bedieningspaneel , 4.66 l

•

Sensor: de droogkast detecteert
wanneer de gewenste droogtegraad
bereikt is

•

Capaciteit: 7.0 kg•
Voet: 4 verstelbare voetjes•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x600x600(max)•
Capaciteit drogen (kg) : 7.0•
Droogtechnologie : Condensatie•
Energieklasse : B•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 504•
Energieverbruik katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm
(kWh) : 4.23

•

Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(kWh) : 2.29

•

Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.5•
Verbruik in stand-by (W) : 0.5•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 10•
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min) : 96•
Programmaduur katoen kastdroog, volle belading 1000 rpm
(min) : 129

•

Programmaduur katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(min) : 72

•

Condensatie efficiëntie : B•
Gemiddelde condensatie efficiëntie (%) : 81•
Gewogen condensatie efficiëntie, volle en halve belading (%) : 81•
Geluidsniveau drogen (dB) : 67•
Toebehoren inclusief : geen•
Toebehoren in optie : Afvoerkit, Montageset•
Aansluitwaarde (W) : 2800•
PNC Code : 916 098 502•
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