
De makkelijke manier om de volledige controle te hebben over uw 
droogtijd
Dankzij het tijdgestuurd drogen bepaalt u zelf hoe lang de droogcyclus duurt. 
Selecteer de gewenste tijd, druk op start en ontspan!

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.

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden
De volledige omkeerbaarheid van de deur van de 
droogkast geeft u vier verschillende handgreepopties 
waardoor u de droogkast neer kunt zetten waar u maar 
wilt.

De droger die draait wanneer het u het beste 
uitkomt
Met de functie uitgestelde start kunt u het programma 
vooraf instellen om te starten over 1 tot 20 uur, 
wanneer het u uitkomt.

Meer drogen in één keer? Easy
Met deze handige droogkast met een grote capaciteit kunt u meer of grotere 
items in één keer drogen. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om uw 
wekelijkse was weg te werken.

Voordelen en specificaties

• Condensatiedroogkast
• Rond display
• Inverter motor
• Indicaties voor Condensor, Pluizenfilter, Extra lage temp., Anti-kreuk 60 
min., Anti-kreuk 90 min., Reservoir
• 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
• Eenvoudig te reinigen pluizenfilter
• Plaats waterreservoir en capaciteit: Linksboven in bedieningspaneel, 5.28 l
• Sensor: de droogkast detecteert wanneer de gewenste droogtegraad bereikt 
is
• Capaciteit: 8.0 kg
• Indicatie status droogcyclus: Anti-kreuk, Drogen
• Voet: 4 verstelbare voetjes
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Afmetingen (HxBxD) in mm 850x596x667(max)
Capaciteit drogen (kg) 8.0
Droogtechnologie Condensatie
Energieklasse B
Jaarlijks energieverbruik (kWh) 561
Energieverbruik katoen kastdroog, 
volle belading 1000 rpm (kWh) 4.81

Energieverbruik katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (kWh) 2.52

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) 105

Programmaduur katoen kastdroog, 
volle belading 1000 rpm (min) 139

Programmaduur katoen kastdroog, 
halve belading 1000 rpm (min) 79

Condensatie efficiëntie B
Gemiddelde condensatie efficiëntie 
(%) 81

Gewogen condensatie efficiëntie, volle 
en halve belading (%) 81

Geluidsniveau drogen (dB) 66

Toebehoren inclusief geen
Toebehoren in optie Afvoerkit, Montageset
Aansluitwaarde (W) 2800
PNC Code 916 098 589
Kleur bedieningspaneel Wit

Technische specificaties

Zanussi ZP8242DC Condensatie Droogkast

ZP8242DC

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/367249?signature=2934ab2dd3e5088cf2e565325838de83a28131bc0447e7abb435043af5c9fd15

