
ZCELA OTOČNÉ DVEŘE NABÍZÍ ČTYŘI PRAKTICKÉ MOŽNOSTI 
UMÍSTĚNÍ MADLA
Zcela otočné dveře vám umožní zvolit mezi čtyřmi různými umístěními madla 
dvířek. Ať už se tedy rozhodnete spotřebiče umístit na sebe, nebo vedle sebe, 
dvířka můžete otevírat takovým směrem, který vám vyhovuje nejvíce.

TECHNOLOGIE ANTICREASE ROVNOMĚRNĚ USUŠÍ VAŠE OBLEČENÍ A 
NAPOMÁHÁ REDUKCI MAČKÁNÍ
Technologie Anticrease naší bubnové sušičky umožňuje bubnu se otáčet ve 
dvou směrech, díky čemuž se oblečení usuší rovnoměrněji a nebude se tolik 
mačkat.

PRECISEDRY. ŠETŘÍ ČAS A ENERGII. CHRÁNÍ 
VAŠE OBLEČENÍ
Pokrokové snímače vlhkosti PreciseDry pomáhají 
uspořit čas a energii. Úměrně upraví čas a používanou 
energii na základě velikosti náplně. Přitom se každé 
náplni poskytuje náležitá péče, a oblečení tak 
dlouhodobě zůstane ve vynikajícím stavu jak na 
pohled, tak na dotek.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ FILTR ECOFLOW S 
POHODLNÝM ČIŠTĚNÍM 
Filtr EcoFlow je účinný samostatný filtr, který lze 
pohodlně čistit. Pomáhá ušetřit energii tak, že zajišťuje 
stabilní spotřebu energie po celou dobu životnosti 
výrobku.

MIXDRY. ŽÁDNÉ TŘÍDĚNÍ. NAPROSTO SNADNÉ. 
SUŠENÍ BAVLNY A SYNTETIKY
Funkce MixDry zajišťuje snadné, důkladné a 
rovnoměrné usušení syntetických a bavlněných oděvů 
bez nadměrného, nebo naopak nedostatečného 
usušení. Není třeba třídit. Technologie tepelného 
čerpadla zajišťuje, že jednotlivé kousky oblečení 
dostanou přesné množství tepla za nízké spotřeby 
energie.

MÍRNÉ SUŠENÍ PŘI POLOVIČNÍ TEPLOTĚ. VÝSLEDKY VŠAK STÁLE 
STEJNÉ
Bubnová sušička 7000 SensiDry® využívá technologii tepelného čerpadla. 
Oblečení suší rovnoměrně při nízkých teplotách bez prodloužení času sušení. 
Mírné sušení zajišťuje, že na oblečení nikdy nepůsobí teplo, které není 
nezbytně nutné, a vaše oblečení tak vydrží déle.

Specifikace a benefity

• Maximální náplň
• Technologie tepelného čerpadla dosahuje vynikající energetické účinnosti - 
až o 40% úspory energie navíc
• Jazyk ovládacího panelu: čeština
• Typ displeje: White LED 
• Senzor sušičky
• Senzorem upravovaný čas sušení. Na základě vyhodnocení vlhkosti může 
být prodloužen.
• Spotřeba energie (program sušení bavlny k uložení): jen 1.59 (1.93) kWh po 
sušení s odstředěním s 1400 (1000) ot./min.
• Zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání a pomačkání
• Možnost nastavení odloženého startu
• Indikátory fáze sušení pro
• Další indikátory: zanesený filtr, plná kondenzační nádržka, kondenzace
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Energetická třída A++
Způsob sušení s tepelným čerpadlem
Kapacita sušičky (kg) 8,0
Rozměry (mm) 850x596x663
Ovládání White LED
Objem bubnu (l) 118
Reverzní otáčení bubnu Ano
Materiál bubnu Nerezová ocel Protex
Typ motoru Asynchronní
Nožičky 4 nastavitelné nožky
Délka přívodního kabelu (m) 1.45
Napájecí napětí (V) 230
Požad. jištění (A) 4

Speciální programy
Bedlinen XL, Cotton Eco, Cottons, 

Delicates, Duvet, Easy Iron, MixDry, 
Refresh, Sportwear, Synthetics

Frekvence (Hz) 50
Zavěšení dvířek Vpravo, zaměnitelné doleva
Standardní příslušenství odpadní sada
Barva ovládacího panelu Bílá
Počet funkcí tlačítka stisknout 7
Materiál těla Ocel
Kapacita nádrže 5.28
Uložení kondenzační nádrže V levé části panelu
Umístění filtru Přední skříň

EAN kód produktu 7332543843367

Technická specifikace
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