
VÖRUHEITI 

Þurrkari EDC 1072 LDW 7 kg með rakaþétti 
Electrolux 
 

Helstu atriði : 
 Stór ferhyrnd hurð 

 Þurrkari með rakaþétti. Raka er safnað í vatnstank. Ekki 
þörf á útblæstri. 

 Sjálfvirk rakaskynjun. Þurrkarinn skynjar hvenær 
þvotturinn er orðinn nægilega þurr miðað við það sem er 
valið. 

 Tímastýrð þurrkkerfi til viðbótar. 

 Tímastillt kerfi: 30, 60 mín. 

 Bómullarkerfi: Skápaþurrt, extra þurrt, strauþurrt, 
léttþurrkun, mikil þurrkun. 

 Kerfi fyrir gerviefni: Skápaþurrt, extra þurrt, strauþurrt. 

 Sérstök þurrkkerfi: Frískun á þvotti, auðvelt að strauja, 
gallabuxur, blandað. 

 Kostur á að seinka gangsetningu. 

 Viðsnúningur á tromlu losar um þvottinn og kemur í veg 
fyrir krumpumyndun 

 Stöðuvísir fyrir þurrkun: Krumpuvörn/lok þurrkunar, 
kælingu, þurrkun 

 Gaumljós: Rakaþéttir, lósía, vatnsgeymir 

 Viðbótarhljóðmerki við lok þurrkunar 

 Staðsetning vatnsgeymis og magn: Að neðan til vinstri, 4 
lítrar. 

 Auðvelt að komast að því að hreinsa lósíu framan á 
þurrkaranum 

 Fætur: 4 stillifætur 

 Full afkastageta: 7.0 kg 

 Lamir á hurð: Hægra megin, ekki hægt að snúa við 
 

Tæknilýsing : 
 Orkunýtingarflokkur : C 

 Orkunotkun á dag : 4,4 

 Full afkastageta, kg : 7.0 

 Tími að skápaþurru 1000 : 149 

 Ortkunotkun bómull strauþurrt 1000 : 3.41 

 Tími bómull strauþurrt 1000 : 110 

 Hleðsla bómull strauþurrt : 7 

 Orkunotkun gerviefni skápaþurrt 1200 : 1,35 

 Hleðsla gerviefni skápaþurrt : 3 

 Tími gerviefni skápaþurrt : 1200 : 50 

 Orkunotkun á ári (kWklst) : 298,2 

 Tækni við þurrkun : Rakaþétting 

 Hljóðstig við þurrkun IEC 704-3 dB(A) : 64 

 Stærðir H x Br x D í mm : 850x600x600 

 Hámarksorkunotkun (W) : 2350 

 Spenna : 230 V 

 Stærð á öryggi (A) : 10 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
VÖRUNÚMER: 
 
1805568 
 

LÝSING: 
 
Þurrkari með rakaþétti og rakaskynjun sem stöðvar þurrkun um leið og æskilegu rakastigi er náð. 
 

SÖLU- OG ÞJÓNUSTUDEILD HÚSASMIÐJUNNAR  
Tengiliður:  
Auður Auðunsdóttir  
Tölvupóstur: audura@husa.is Sími: 660 3181 
  

 

Sjálfvirk rakaskynjun 

Sjálfvirka rakaskynjunarkerfið notar 

rafeindaskynjara til að fylgjast með rakastigi í 

þvottinum og endar þurrkferlið þegar þvotturinn er 

fullkomlega þurr. 

Mikil afköst skapa sveigjanleika 

Þessi þurrkari er með 7 kg afkastagetur sem skapar 

meiri sveigjanleika og þægindi 

Láttu þurrkarann aðstoða við straujunina líka! 

Viltu fá þvott sem auðvelt er að strauja? 

Viðsnúningur á tromlu losar um þvottinn og kemur í 

veg fyrir krumpumyndun 

 


