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Droogkast type GDC07
Roestvrjstalen deur,
Inhoud 5 kilo wasgoed
De droogkast gdc07 is voorzien van plateaus die kunnen
worden uitgetrokken om de kast makkelijker te kunnen
beladen. Daarnaast kunnen de twee middelste plateaus
worden ingeklapt zodat er in de droogkast langere jassen en
broeken kunnen worden gedroogd.
De droogkast is tevens standaard voorzien van een
schoenenrek, handschoenenrek De bediening is uiterst
eenvoudig, Kies de gewenste temperatuur en tijd

Droogkast:



















Geheel wit uitvoerbaar of uitvoering met Roestvrijstalen deur ( Touchproof) zijkanten zijn
skinplated.
3 temperaturen in te stellen (normale temperatuur, lage temperatuur en luchtprogramma)
Inhoud 3,5 kilo wasgoed (katoen)
Droogtijd, normaal, 150 min
Capaciteit luchtprogramma:180 m3/u
Timer tot 4 uur
Stang voor kleerhangers
Schoenenrek
Deurhanger
Houder voor handschoenen
2 tussenrekken voor kleinere kledingstukken of maskers ( zijn inklapbaar)
1 x230V+ N + PE – 50 hZ
Electrische verwarming 1500 Watt
Ventilator motor 350 watt
Gekeurd: CE keuring
Laag energieverbruik 0,9 kWh/kilo wasgoed
afmetingen: breedte. 595 mm x diepte 610 mm x hoogte 1730 mm
Netto gewicht 54 kg.
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 Product specificaties
 Veel mensen hebben de indruk dat een droogkast en een droger hetzelfde werk doen,
maar dat is niet het geval. Een droogkast droogt natte en vochtige kleding zoals
schoenen, laarzen, handschoenen, werkkleding en vele andere items zonder dat deze
gewassen hoeven te worden. Een droogkast droogt ook wasgoed, dat niet in een
droogautomaat mag worden gedroogd. Sommige kleren moeten zeker niet in een
droogautomaat worden gedroogd als ze hun oorspronkelijke vorm moeten houden.
Onze nieuwe droogkasten zijn verassend ruim, gelijk aan 16 meter waslijn! Wij willen
ook graag een klein misverstand uit de wereld helpen. Droogkasten zijn zeer
energiezuinig!
 PROGRAMMA’S
Normale temperatuur, lage temperatuur, ventileren
CAPACITEIT
5 kilo wasgoed (katoen), capaciteit om lucht te ontvochtigen: 17,5 g/min, capaciteit
vergelijkbaar met 16 meter waslijn, capaciteit ventileren: 200 m3/u
MILIEU
Energieverbruik bij normaal programma 0,7 kWh/kilo wasgoed, componenten
geschikt voor recycling
COMFORT
Timer: tot 4 uur, stang voor kleerhangers, schoenenrek, deurhanger, houder voor
handschoenen
VEILIGHEID
Beveiliging voor oververhitting. Als de temperatuur in de droogkast op een te hoog
niveau komt, schakelt deze automatisch uit.
 In wit leverbaar of een model met rvs deur en normale zijwanden in titaniumkleur .
De deur is van TouchProof roestvrijstaal. Zijwanden in titaniumkleur
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