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EDP 2074 PDW framhlaðin þurrkari - 7 kg 
ELECTROLUX 

 

 
 

 
Þvottur sem er þurr þegar þú ákveður  
Ekki skipuleggja daginn í kring um þvottinn þinn. Með seinkun á 
gangsetningu getur þú forritað vélina til að byrja næsta ferli þegar það 
hentar þér best.  

 
Snjallar aðgerðir sem er auðvelt að velja og stjórna  
Þessi þurrkari býður ekki aðeins upp á snjall aðgerðir - heldur gerir einnig 
þær algerlega aðgengilegar, með þægilegar-til-nota snertistýringar.  

 
Láttu þurrkarann aðstoða þig við það að strauja líka!  
Viltu fá þvott sem auðvelt er að strauja? Þessi þurrkari snýst í báðar áttir, 
sem losar um fatnaðinn og kemur í veg flækju - og gefur þér útkomu með 
minna af brotum.  
 
Fleiri kostir :  
• Hurð sem hægt er að venda, svo þú getur valið í hvora áttina hún á að 
opnast  
• Minni dýpt og 7 kg geta - þurrka meira magn með minna plássi  

 
Atriði: 
• Þurrkari með þétti. raka er safnað með þétti í vatnsgeymi, ekki  
   þörf á útsogi lofts  
• Skynjari þurrkunar: þurrkarinn skynjar þegar fatnaðurinn hefir þornað  
   að skilgreindu stigi  
• Viðbótar tímastýrð þurrkun  
• Bómullarkerfi: skápaþurrt, extra þurr, strauþurrt, mikil þurrkun  
• Kerfi fyrir gerviefni: Skápaþurrt, Extra þurrt, strauþurrt  
• Sérstök þurrkkerfi: Viðkvæm efni, auðvelt að strauja plús, frískun. blandað,  
   íþróttafatnaður, tími, frískun á ull  
• Virkni viðsnúnings á tromlu losar um fatnað og kemur í veg fyrir flækju  
   og brot  
•Gerð á skjá: BF stafrænn tími  
•Kostur á bið á gangsetningu  
• Stöðuvísun á þurrkun fyrir: Krumpuvörn/endir, kæling, þurrkun  
•Vísun á: þéttir, sía, geymir  
• Viðbótarhljóðmerki við lok kerfis  
• Staðsetning geymis fyrir þéttivatn og rúmtak:  
   Vinstra megin að framan, 4,4 l  
•Fætur: 4 stillifætur  
•Full hleðslugeta: 7,0 kg  
•Hurðarlöm: Vinstri, notandi getur snúið  
 
 
Tæknilýsing:   
• Orkunýtingarflokkur : B  
•Orkunotkun á dag : 3,92  
•Full hleðslugeta kg : 7,0  
•Tími skápaþurrt 1000 : 131  
•Orka bómull strauþurrt 1000 : 3,13  
•Tími bómull strauþurr 1000 : 110  
•Magn bómull strauþurr : 7  
•Orka gerviefni skápaþurrt 1200 : 1,256  
•Magn gerviefni skápaþurrt : 3  
•Tími gerviefni skápaþurr 1200 : 45  
•Orkunotkun á ári (kWlst) : 272  
•Þurrktækni : Þétting vatns  
•Hljóðstig við þurrkun IEC 704-3 dB(A) : 65  
•Stærðir HxBrxD í mm : 850x600x540  
•Aðallitur : Hvítur  
•Innifalinn búnaður : Enginn  
•Aukabúnaður : Beintengd aftöppunarslanga, stöflunarsett  
•Tengt álag (W) : 2250  
•Spenna : 230  
•Öryggi sem þarf (A) : 10  
•Kóði framleiðslunúmers : 916 096 977  
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