
ZDC8200NW Droogautomaat

Meer drogen in één keer? Easy!

Met deze handige droger 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.

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

Besteed minder tijd aan strijken.

Met het programma Strijkvrij wordt strijken makkelijker
omdat het kreukels en vouwen vermindert.

Meer voordelen :
Omkeerbare deurdraairichting voor onbeperkte plaatsingsmogelijkheden.•

Tijdgestuurd drogen voor meer flexibiliteit.•

Kenmerken :

Condensdroger•
Inverter motor met 10 jaar garantie•
Indicaties voor: Condensor reinigen,
startuitstel 3 uur, startuitstel 6 uur,
startuitstel 9 uur, pluizenfilter, delicaat,
Anti-kreuk 90 min., reservoir legen, Tijd
drogen 60 min.

•

Startuitstel•
Reverserende trommel•
Extra tijdgestuurde droogprogramma’s•
Deurscharnieren: Full reverse•
Droogprogramma's: Cotton Eco,
Katoen, Dekens, Anti-kreuk, Mix,
Refresh, Synthetica, Tijdgestuurd 30
min

•

Pluizenfilter is makkelijk schoon te
maken aan de voorkant van de
droogautomaat

•

Condenswaterreservoir: linksboven in
bedieningspaneel , 5.28 liter

•

Sensordroger: de droger voelt wanneer
de gewenste droogtegraad is bereikt

•

Maximaal vulgewicht: 8.0 kg•
Stelpoten: 4 verstelbare voetjes•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x600x665(max)•
Maximaal vulgewicht drogen (kg) : 8.0•
Droogtechnologie : Condensatie•
Energie-efficiëntieklasse : B•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 561•
Energieverbruik katoen kastdroog 1000 tpm (kWh) : 4.81•
Energieverbruik katoen kastdroog, halve belading 1000 rpm
(kWh) : 2.52

•

Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0.05•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 0.05•
Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 10•
Gewogen programmaduur, volle en halve belading (min) : 105•
Duur katoen kastdroog 1000 tpm (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•
Extra leverbare accessoires : condenswater afvoerslang,
tussenstuk

•

Aansluitwaarde (W) : 2800•
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