Torktumlare värmepump T 6100 VPK
T 6100 VPK
Energisnål torktumlare
T 6100 VPK är en unik torktumlare med
värmepumpsteknik. Den är hela använder
bara hälften så mycket energi jämfört med
motsvarande evakuerande modell. Den har
en trumvolym på 153 liter och en kapacitet
på 8 kg.
T 6100 VPK är utrustad med aerodynamiskt
utformade valkar som ger bättre luftgenomströmning och omfördelning av tvätten. Den
har också ett smart system för automatisk
rengöring vilket gör att den behåller sin
effektivitet och håller längre, samtidigt som
manuell rengöring inte krävs lika ofta.

Produktegenskaper
• 153 l trumvolym
• Kompakt värmepumpstumlare
• Låg ljudnivå, 56 dB (A)
• 15 torkprogram, automatiska och tidstyrt
• Expressläge vid torkning av få plagg
• Skontorkning för extra känsliga plagg
Huvuddata

T 6100 VPK

Trumvolym, l

153

Kapacitet 1:19, kg
Artikelnummer

8
92 050 53

Förbrukningsdata normal temperatur, full last*

• Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan minska
besvär för allergiker
• Aerodynamiskt utformade valkar
• Luckan kan höger- eller vänsterhängas. Öppnas 180°
• LED-belysning i trumman

Torktid, min

70

Energiförbrukning, kWh

1,8

Torkkapacitet, g/min

50

*efter högcentrifugerad tvätt med 44 % restfukt vid start torkad till 0 %.

• 4,3” färgdisplay som visar program, återstående tid,
programsteg m.m.
• 23 valbara språk via snabbknapp
• Rengöringsfunktion
• Kondensvattnet leds bort via golvbrunn

Om Cylinda

Garantier

Cylinda är ett svenskt varumärke som tillverkar produkter som kyler din
mat, värmer din middag, diskar ditt porslin och tvättar dina kläder. Det är
snygga, effektiva och energisparande vitvaror anpassade för de svenska
hemmen utan onödiga finesser, som gör din vardag både enklare och
bekvämare. Vår ambition är att förse dig med pålitliga och funktionella
produkter som hjälper dig både idag och imorgon – år efter år efter år.
Cylinda har rötterna i Västergötland och 1958 började tillverkningen av
Cylinda tvättmaskiner i Vara. Cylinda är ett varumärke som ägs av
Elektroskandia Sverige AB.

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det
finns möjlighet att teckna avtal om 5 års heltäckande
garanti. För fullständiga garantivillkor kontakta Cylinda.

Modell

T 6100 VPK

Elanslutning

Fas/spänning/frekvens

2~N/400V/50Hz

Effekt, kW

3,4

Säkring, A

10

Elkabel längd, mm

1600

Elanslutning alternativ

Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring

Värmepump

Kondensavlopp, Ø mm

Tillbehör/tillval

Fundament, artikelnummer/höjd, mm

1~N/230V/50Hz/3,4kW/16A
22
92 050 57/330

Monteringssats pelarmontage, artikelnummer

102 211

Ljudnivå

Ljudnivå, dB(A)

56

Vikt

Vikt netto, kg

86

Lucköppning

Framsida

Vikt med emballage, kg

89

Lucköppning, BxH, mm

360x310

Vänster sida

Baksida
1. Elanslutning
2. Kondensavlopp

Dimensioner

T 6100 VPK

A

B

C

D

E

F

Bredd

Djup

Höjd

Höjd till lucköppning

Avstånd mellan fötter
(bredd)

Avstånd mellan fötter
(djup)

630

830

900

274

570

634
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