
SPECIFICAȚII
• 8 kg capacitate de încărcare 
• Display touch control

16 PROGRAME DE USCARE
• Jeans
• Daily
• Uscare pentru călcare 

bumbac
• Uscare pentru călcare 

materiale sintetice
• Uscare pentru depozitare 

bumbac
• Uscare pentru depozitare 

materiale sintetice
• Extra uscare pentru 

depozitare bumbac 
• Extra uscare bumbac 
• Program TimeSaver
• Delicates

• Wool refresh
• Sports
• Cămăşi 30‘
• Refresh
• Aşternuturi
• Cămăşi

DOTĂRI
• Tehnologie avansată de 

uscare cu pompă de căldură
• Design Gentle Wave
• Tambur inox
•  Amânare pornire 24 h&  
  afişare timp rămas
• Iluminare interioară
• Mişcare bidirecţională  

a tamburului
• Auto antişifonare
• Direct Drain

SIGURANȚĂ
• Child lock
• Buzzer incheiere ciclu 

uscare

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A++
• Eficienţă condensare: A
• Consum energetic:  

230kWh/ an
• Nivel zgomot: 65 dBA

DIMENSIUNI
• Î x L x A: 

84.6 x 59.7 x 64.3 cm

CULOARE
• Alb

Uscător cu pompă de caldură  GTN 38250 HGP

TEHNOLOGIA  AVANSATĂ  DE USCARE

BUNĂSTARE.

În sfârşit, poţi usca rufele rapid 
şi delicat. Acest lucru este posibil 
datorită tehnologiei inovative Touch 
Dry,  utilizată la  temperaturi scăzute 
de 60°. Iar veştile bune nu se opresc  
aici. Din moment ce rufele sunt 
aşezate pe orizontală în cuvă pe 
durata uscării, ele nu mai fac cute. 
Având astfel grijă de hainele tale,  
le poţi păstra aspectul de nou  
pentru mult timp. Spălarea şi  
uscarea  hainelor nu au fost  
niciodată atat de simple şi plăcute.

FIȘĂ DE PREZENTARE

Program 
Timesaver 

Clasa 
energetica

Touch Dry
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Design
Gentle Wave

Display  
touch control

Bedding

Asternuturi



DATE TEHNICE:

Model Independent

CARACTERISTICI PRINCIPALE
Capacitate încărcare, kg 8
Tip control Display Touch Control
Amânare pornire/ afişare timp rămas 1-24 h / •
Tehnologie avansată de uscare cu pompă de căldură •
Cuvă inox/Iluminare interioară cuvă • / -
Mișcare bidirecțională a tamburului •
TouchDry, senzor pentru uscare automată •
Răcire automată -
Antişifonare auto/ ajustabilă  •/- 
Opțiune scurgere directă •
Uscare pe 3 niveluri -
Buzzer încheiere ciclu uscare •
Diametru hublou (ÎxL), cm 39.5 x 32
Balama/Deschidere ușă - / 150 

PROGRAME
Număr programe 16
Uscare pentru cãlcare bumbac •
Uscare pentru cãlcare materiale sintetice •
Uscare pentru depozitare bumbac •
Uscare pentru depozitare bumbac - silent •
Uscare pentru depozitare materiale sintetice •
Extra uscare pentru depozitare bumbac •
Extra uscare bumbac •
Uscare pentru depozitare bumbac - express -
WoolProtect -
Așternuturi •
Delicate •
Refresh •
Fashion -
Mix -
Jeans •
Cămăși •
Daily •
Cămăși 30' •
Night -
Sports •
Program TimeSaver •
Wool Refresh •
Mini 35' -
Cămăși 15' -

DIMENSIUNI
Dimensiune netă (ÎxLxA), cm 84.6 x 59.7 x 64.3
Dimensiune brută (ÎxLxA), cm 88 x 65 x 66
Greutate netă, kg 51
Greutate brută, kg 53
OPȚIUNI CULOARE
Alb, ramă cromată -
Alb •

Express/Silent Mode - / -
Clasă energetică A++
Eficiență condensare A
Consum anual de energie, kWh 260
Consum energetic încărcare completă, kWh 1.92
Consum energetic încărcare parțială, kWh 1.03
Nivel zgomot, dbA 65
Eficiență medie de condensare, % 91
Eficiență medie de condensare pentru încărcare 
parțială, % 91

Timp program, cântărit, min 139
Durată program încărcare completă, min 179
Durată program încărcare parțială, min 109
Consum energetic în mod oprit, W 0.5
Consum energetic în mod pornit, W 1
Durată mod pornit, min 30
INFORMAȚII TEHNICE
Alimentare/Frecvență, V/Hz 230-240 / 50
Putere 900

PERFORMANȚĂ

* În conformitate cu legea 392/2012

Uscător cu pompă de caldură  GTN 38250 HGP
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