
Mindre tid, mer omsorg 
SensiCare-systemet vårt tilpasser tørketiden til fuktighetsnivået i hver vask. 
Det sparer tid og strøm, samtidig som klærne blir tatt vare på.

Tørk mer og jevnere på en mer praktisk måte
Våre programmer Sengetøy XL og Blandet XL er i stand til å effektivt tørke 
enda mer uten å trenge flere sykluser. Det sparer tid og energi. Det er en 
praktisk og tilpasset hverdagsløsning. 

Presisjonstørking for hver vask
SmartSense-systemet vårt fastslår fuktigheten i hvert 
enkeltelement i en vask. Det gir perfekt tørkepresisjon, 
slik at alle klærne blir jevnt tørre og beskyttes mot altfor 
høye temperaturer.

Mindre varme, mer omsorg
GentleCare-systemet vårt tørker klærne med omtrent 
halve temperaturen av det tradisjonelle tørketromler 
bruker, slik at de ikke utsettes for veldig høye 
temperaturer. 

Tilpassede sykluser, tilpasset klespleie
DelicateCare-systemet vårt tilpasser temperatur og 
bevegelse etter tekstilet, slik at det blir behandlet 
nøyaktig slik det bør. Klærnes kvalitet blir ivaretatt.  

Vårt SmartSense-system gir deg perfekt tørkepresisjon, slik klærne blir jevnt 
tørre. GentleCare-systemet tørker klærne på halve temperaturen av det en 
tradisjonell tørketrommel gjør. SensiCare og DelicateCare tilpasser tørketiden 
etter fuktighetsnivået i hver vask, i tillegg til temperatur og bevegelse etter 
tekstilet slik

Din stil, perfekt ivaretatt
Med DelicateCare-systemet i vår PerfectCare 800-tørketrommel, kan du stole 
på at klærne fortsatt vil se og føles bra ut. Den tilpasser til riktig temperatur for 
plagget samtidig som trommelens bevegelser er tilpasset det spesifikke 
tekstilet. Det betyr at plaggene blir behandlet slik de bør, selv de du aldri ville 
ha vurdert å

Fordeler og Egenskaper

• Woolmark Blue-sertifisering
• Varmepumpeteknologi med store energieffektivitet
• Sensorstyrt tørking: maskinen stopper når klærne har nådd ønsket 
tørrhetsgrad
• Ekstra tidsstyrte tørkeprogrammer 
• Reverserende trommelgang
• Display: Touch LCD
• Mulighet for utsatt start
• Innvendig LED-belysning
• Door hinge: Left reversible by user

Electrolux EW8H628N1 PerfectCare 800 Tørketrommel 
 Varmepumpe 8.0 kg A++ 66 dB
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Produktgruppe Tørketrommel
Tørkemetode Varmepumpe
Installering Frittstående
Energieffektivitetsklasse A++
Energy consumption of the standard 
cotton programme at full load in kWh 1.99

Farge Hvit
Tørkekapasitet i kg 8.0
Trommelvolum i liter 118
Trommelmateriale Protex
Motorsystem Inverter
Sound Power level, db(A) re 1 pW 66
Reverserende trommel Ja
TankPosition Panel left
Kapasitet i kondenstank (liter) 5.28
Innvendig belysning LED
Bomullsprogram None
SyntheticsProg Ingen
SecGenEnergyConsAnnualE_lab 235
Display type Touch LCD
Betjeningspanel med Norsk tekst English

Indikator tørkestatus Antikrøll/slutt, Nedkjøling, Skaptørt, 
Tørking, Ekstra tørt, Stryketørt

Andre indikatorer Condenser, Filter, Tank
Medfølgende tilbehør Tømmeslange for kondensvann
Tilbehør Stacking kit
Lengde på kabel (m) 1.45
Hjul/ben 4 justerbare
Tilkoblingseffekt, w 900
Sikring(A) 5
Volt 230
Nettovekt KG 47.96
Utvendige mål HxBxD (mm) 850x596x638
PNC 916 098 731
EAN-kode 7332543710478
Motortype Inverter
Produktserie PerfectCare 800 DelicateCare
3DScan Nei

Produktspesifikasjon
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