
  

 

Barkalaus þurrkari með 
rafeindastýrðri rakaþéttingu 

EDC 2096 GDW 

Mjúk þurrkun, LCD skjár, LED ljós í tromlu,  
sjálfvirk þurrkkerfi, þurrkgeta 9 kg, orkuflokkun B, 
hljóðstig 64 dB (A) 
 

Vörunúmer:1805416 

Barkalausir þurrkarar með rakaþéttingu eru eintaklega 
auðveldir í notkun og það eina sem þeir þarfnast er að stinga 
þeim í samband við rafmagn. Tromlan er með lokaða hringrás 
lofts. Þurrkarinn er fljótur að þurrka, þvotturinn liggur laus eftir 
þurrkun, ryk og trefjar safnast í ryksíu, og uppsafnaður raki í 
vatnsgeymi eða beint í niðurfall.  

Sjálfvirk þurrkun  

Þurrkun er auðveld með sjálfvirkum hugbúnaði. Þú þarft aðeins 
að segja þurrkaranum hvað þú vilt, til dæmis skápaþurrt, 
strauþurrt eða bara þurrt. Rafeindaskynjarar uppgötva rétt 
rakastig sjálfvirkt – hvort sem magn af þvotti er mikið eða lítið. 

Tímastýrð þurrkkerfi  

Þótt sjálfvirku þurrkkerfin séu auðveldust í notkun, þá getur að 
stundum verið æskilegt að ákveða sjálf(ur) þurrktímann. Þess 
vegna er þurrkarinn einnig með sérstaka tímastýringu.  

Viðsnúningur tromlu 

Vegna þess að tromlan skiptir um snúningsátt þá þvælist 
þvotturinn ekki í hnút, heldur þornar laus.  

Skjár 

LCD BF með tímamælingu 

Opnun á hurð  

Hægt er að breyta opnun á hurð ef með þarf. Þetta gefur 
mikinn sveigjanleika þegar þurrkaranum er komið fyrir. 
(framkvæmt af þjónustuaðila). 

 
 

 
 

 
 

 

 

Helstu atriði - EDC2096GDW  

 

Silfurvottun Woolmark  
Siilfurvottun Woolmark ábyrgist milda meðhöndlun á 
ullarfatnaði. 
 

 
Getur þurrkað allt að 9 kíló. Aðlagar orkunotkun og tíma 

að hleðslu hverju sinni. 

 
 
 

Sjá nánari upplýsingar á næstu síðu 

 

 



 
 

Stór glerhurð gefur góða yfirsýn 

Hurð með gleri gefur möguleika á að sjá inn í tromluna. 
Falleg hönnun og hágæða efni eru fullkomlega í stíl við 
útlit á nýju þvottavélunum frá Electrolux. 
 

 

Auðvelt að velja aðgerðir 

Þægilegir snertitakkar gera val á stillingum auðveldari 
 

 

Tromla sem snýst í báðar áttir 

Vegna þess að tromlan skiptir um snúningsátt við 
þurrkun þá þornar þvotturinn fyrr, þvotturinn flækist ekki 
saman og með færri krumpur. 
. 
 

 

Þvotturinn er þurr þegar þú vilt 

Tímastilling gefur þér möguleika á að stilla hvenær 
þurrkkerfið á að fara í gang, þannig að þurrkun ljúki 
þegar þér hentar best. 
 

 

Tæknilýsing – EDC 2096 GDW 

 

 Þurrktækni: Með þéttingu á raka. 

 Uppsetning: Frístandandi 

 Orkuflokkun: B 

 Orkunotkun: (kWklst) 5.05 

 Árleg orkunotkun (kWklst) 267 

 Uppgefin þurrkgeta: (kg) 9 

 Stærð á tromlu: (l) 118 

 Tromlan er úr ryðfríu stáli BF 

 Hljóðstig dB (A) (IEC 704-3) 64 

 Tromlan snýst í báðar áttir 

 Vatnsgeymir er við hægri hlið á stjórnborði 

 Stærð á vatnsgeymi: (l) 5.2 

 Inniljós (LED) 

 Þurrkkerfi: Bómull: skápaþurrt, mjög þurrt, 
strauþurrt, þurrt,  

 Þurrkkerfi gerviefni: Skápaþurrt, mjög þurrt, 
strauþurrt. 

 Gufukerfi – 

 BF LCD skjár sýnir framgang kerfa: 
Skápaþurrt, þurrkun, lokakerfi, extra þurrt, 
strauþurrt, mjög þurrt. 

 Skjárinn sýnir einnig stöðu þéttis, síu og 
vatnstanks 
Lengd á straumsnúru (m) 1.45 

 Fætur / hjól: Er með fjóra stillifætur 

 Heildarstraumnotkun (W) 2250 

 Öryggi (A) 10 

 Spenna (V) 230 

 Nettóþyngd (kg) 42.66 

 Stærðir: H x Br x D (mm) 850 x 600 x 600 
 

Framleiðslunúmer (PNC) 916 096 913 
Strikamerki (EAN kóði) 7332543204267 
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