Uscător cu pompă de caldură GTN482617GCH

HomeWhiz

FIȘĂ DE PREZENTARE
HOMEWHIZ
HAINE PERFECT USCATE.
CONECTIVITATE SMART

SPECIFICAȚII
• 8 kg capacitate de încărcare
• Display LCD

De acum te poți relaxa în timp ce
ţinutele tale preferate se usucă. Cu
ajutorul aplicației Homewhiz poți
programa începerea ciclului de uscare
a hainelor, poți urmări durata acestuia
sau poți costumiza programele de
uscare în funcție detipul ţesăturii.
Mai mult, dacă întâmpini o problemă
poți găsi manualul aparatului tau
în meniul aplicației sau poți solicita
ajutor specializat din meniul Help. În
plus, aplicația Homewhiz îți asigură
conectivitatea cu celelalte dispozitive
smart de la Grundig.De exemplu, îți
poți folosi de la distanță diverse funcții
ale uscatorului, mașinii de spălat rufe,
vase sau ale cuptorului, de pe telefon,
tabletă sau smart TV.

16 PROGRAME DE USCARE
• Uscare pentru călcare
bumbac
• Uscare pentru călcare
materiale sintetice
• Uscare pentru depozitare
bumbac
• Uscare pentru depozitare
materiale sintetice
• Extra uscare bumbac
• WoolProtect
• Aşternuturi
• Delicates
• Refresh
• Mix
• Jeans
• Cămăși

Clasa
energetica

HomeWhiz

Motor Eco
Inverter

•
•
•
•

Daily
Night
Sports
Drying Rack/
Program TimeSaver

DOTĂRI
• Tehnologie avansată de
uscare ExpressDry
• Tambur inox
• Amânare pornire 24 h&
afişare timp rămas
• Mişcare bidirecţională
a tamburului
• Auto antişifonare
• TouchDry, senzor pentru
uscare automată

PERFORMANȚĂ
• Clasă energetică: A+++
• Motor EcoInverter
• Eficienţă condensare: A
• Consum energetic:
177kWh/ an
• Nivel zgomot: 66 dBA
DIMENSIUNI NETE
• Î x L x A:
84.6X59.7X64.3 cm
CULOARE
• Alb

SIGURANȚĂ
• Child lock
• Door lock

ExpressDry

Program
TimeSaver

Asternuturi

WoolProtect

Bedding

EAN Code: 4013833018667

grundig.com/ro
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Uscător cu pompă de caldură GTN482617GCH

DATE TEHNICE:
Model

Independent

CARACTERISTICI PRINCIPALE
Capacitate încărcare, kg
Tip control
Amânare pornire/ afişare timp rămas
Tehnologie avansată de uscare ExpressDry
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
Balama/Deschidere ușă
PROGRAME
Număr programe
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
Drying Rack/Program TimeSaver
Wool Refresh
Mini 35‘
Cămăși 15‘
FUNCŢII SPECIALE
Express/Silent Mode
SIGURANŢĂ
Child lock/Door lock
PERFORMANȚĂ
Clasă energetică
Motor EcoInverter
Eficiență condensare
Consum anual de energie, kWh
Consum energetic încărcare completă, kWh
Consum energetic încărcare parțială, kWh
Nivel zgomot, dbA
Eficiență medie de condensare, %
Eficiență medie de condensare pentru încărcare parțială, %
Timp program, cântărit, min
Durată program încărcare completă, min
Durată program încărcare parțială, min
Consum energetic în mod oprit, W
Consum energetic în mod pornit, W
Durată mod pornit, min
INFORMAȚII TEHNICE
Alimentare/Frecvență, V/Hz
Putere
DIMENSIUNI
Dimensiune netă (ÎxLxA), cm
Dimensiune brută (ÎxLxA), cm
Greutate netă, kg
Greutate brută, kg
OPȚIUNI CULOARE
Alb, ramă cromată
Alb

* În conformitate cu legea 392/2012
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