
kvalitet & resultat

brugervenlighed & funktion

økonomi & service

ren kvalitet i anvendelse

Tørreskab TS4

Effektivt
tørreskab

TS4 er med en bredde på blot 60 cm, særdeles velegnet hvor 

pladsen er lidt trang, men hvor der stadig er behov for en høj 

kapacitet.

Nortec er profesionelle vaskeriløsninger, an-

erkendt for sin høje kvalitet i produkter, design 

og vaskeresultater. Miljøvenlige, fl eksible og 

opdaterbare vaskeprogrammer kan kombine-

res med førende bruger- og betalingssystemer 

samt markedets bedste garantier, fi nancierings- 

og serviceløsninger.

Værdiskabende helhedsløsninger, som vi 

garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!



Egenskaber og fordele:

Solid konstruktion med høj fi nish, betyder lave 

driftsudgifter og ekstra lang levetid.

Enkel styring for regulering af tid og tempera-

tur, gør skabet særdeles brugervenlig at betje-

ne. Tiden kan indstilles til max. 4 timer.

Udtrækkeligt ophængningssystem der letter 

ophængningen af tøjet. 

16 meters ophængningslængde. Gør det nemt 

at hænge tøjet op og sikrer desuden en effektiv 

tørring.

Overophedningssikring for øget sikkerhed.

Toppen kan demonteres for nem service.
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tekniske data>

Model

Kapacitet 

Energiforbrug

Tørretid

Fordampning

Kabinet

Lydniveau

Eltilslutning

Aftrækstilslutning

 

Dimensioner

Vægt

Transportdata

Ekstra udstyr

Kapacitet

Energiforbrug pr kg tøj ved økonomi-program*

Energiforbrug pr kg tøj ved quick-program*

Tørretid ved økonomi-program*

Tørretid ved quick-program* 

Fordampning 

Udførelse Titanium look

Lydniveau

Spænding

Frekvens

Varmeeffekt

Totaleffekt

Anbefalet sikringsstørrelse

Tilslutning

Anbefalet luftfl ow

Max. tryktab

Højde

Bredde

Dybde

Netto

Vægt ved standard emballering

Volume ved standard emballering

Vægvejledning, grå plast

TS4

4 kg

0,5 kWh/kg

0,6 kWh/kg

180 min

120 min

17 g/min

•

60 dB(A)

230V 1AC + N

50 Hz

1,5 kW

1,535 kW

10A

ø100 mm

50 m3/time

60 Pa

1915 mm

595 mm

615 mm

61 kg

65 kg

0,2 m3

•

• = standard

• = option

* Gælder ved normalt centrifugeret vasketøj.
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