
Min broschyr



Tvättmaskiner, torktumlare och
stryksystem

TDA 150 C NDS
T Classic kondenstorktumlare
med FragranceDos till introduktionspris, för tvätt med frisk doft.

• Exakt torkning för alla textilier
– Perfect Dry

• Doftande tvätt som du gillar det –
FragranceDos

• Skonsam textilvård tack vare Mieles
skontrumma

• Tömning av behållaren behövs inte -
Integrerad kondensslang

• Allt under kontroll med
resttidsanvisning

Pris SEK 9 890**
** Pris exkl. leverans. Vi förbehåller oss rätten till löpande
förändring av specifikation samt reserverar oss för
eventuella fel.

EAN : 4002515510032 / Artikelnummer : 12DA1502NDS / Materialnummer : 09932050

Konstruktion
Går att ställa på sockel •
Side-by-Side •
Inskjutningsbar •
Underbyggnadsbar •
Luckupphängning vänster
Typ
Produktnamn T Classic
Kondenstorktumlare •
Design
Färg produkt Lotusvit
Färg manöverpanel Lotusvit
Luckdesign Vit
Färg vred Lotusvit
Färg manöverpanel Lotusvit
Panelutförande lutande
Användningstyp Vridknapp
Display 7-segment
Torkresultat
FragranceDos •
Perfect Dry •
Intelligent trumreversering •
Skonsam textilvård
Patenterad skontrumma •
Vikt i kg 7,0
Användarkomfort
Resttidsvisning •
Trumbelysning Glödlampa
Integrerad kondensvattenslang •
Integrerad kondensvattenslang •
Effektivitet och hållbarhet
Energieffektivitetsklass B
Årlig strömförbrukning i kWh 494
Programtid för standardprogram i kWh 128
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db (A)
re1pW 63

Kondenseffektivitetsklass A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull
Skåptorrt vid full maskin 4,14

Torkprogram
Automatic plus •
Bomull •
Strykfri tvätt •
Finish ylle •
Kalluft •
Varmluft •
Skrynkelreducering •
Torktillval
Skrynkelskydd •
Låg temperatur •
Summer •
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Mer information finns på nästa sida…
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Tvättmaskiner, torktumlare och
stryksystem

TDA 150 C NDS
T Classic kondenstorktumlare
med FragranceDos till introduktionspris, för tvätt med frisk doft.

Kvalitet
Emaljerad front •
Softrills •
Säkerhet
Indikering "Töm behållare •
Indikering "Rengör filter •
Optiskt gränssnitt •
Tekniska data
Mått mm (bredd) 595
Mått mm (höjd) 850
Mått mm (djup) 580
Djup med öppen lucka mm 1.060
Vikt kg 50
Total anslutningseffekt kW 2,00-2,14
Spänning V 220-230
Säkring A 10
Frekvens i Hz 50
Längd anslutningskabel mm 2,0
Medföljande tillbehör
Doftinsats •
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