hybridní sušička s tep. čerpadlem
A++ | 8 kg | Eco Hybrid

RC81V5AV0Q
SPECIFIKACE
Typ
Kapacita
Tepelné čerpadlo / Hybridní sušení
Energetická třída
Spotřeba energie (cyklus)
Displej
Čas sušení - max. náplň
Čas sušení (Energy mode)
Čas sušení (Time mode)
Objem zásobníku na kondenzát
Hlučnost sušení

5 DŮVODŮ KE KOUPI


Duální invertorové čerpadlo a
invertorový motor



10 let záruka na invertorový motor
a duální invertorový kompresor



EcoHybrid™ - úspora energie, nebo
času



Automatické čištění kondenzátoru



Program pro alergiky – redukce až
99,9 % alergenů

kondenzační
8 kg
ANO / ANO
A++ (v rozsahu A+++ až D)
211 kWh/rok
LED – dotykový
196 min./cyklus
26,8 min/kg
18,5 min/kg
4.9 litrů
64 dB

TECHNOLOGIE
Duální invertorové tepelné čerpadlo a invertorový motor (10 let záruka na motor/kompresor)
Eco Hybrid™ - hybridní sušení – úspora energie, nebo času
Funkce automatického čištění kondenzátoru – až 3x za cyklus
SmartThinQ + Wi-Fi připojení – ovládání na dálku, načtení programu a inteligentní
diagnostika (Smart Diagnosis™ 3.0)
Program pro alergiky – redukce až 99,9 % alergenů (BAF certifikace)
Inteligentní elektronický systém sušení, Zvuková signalizace ukončení programu, Ukazatel
zbývajícího času a průběhu sušení, Ukazatel zanesení filtru, Ukazatel naplnění nádoby na
kondenzát, Velká dvířka, Nerezový alcosta buben, Rotace bubnu v obou směrech
SENZORY
3 - teplotní, 1 - vlhkosti, 1 - otevřených dveří, 1 - výšky vodní hladiny, 1 – senzor
zanesení filtru

14 PROGRAMŮ
Bavlna, Smíšené prádlo, Syntetika, Pokrývky, Ručníky, Pro alergiky, Rychlý 30, Sportovní
oblečení, Vlna, Jemné prádlo, Sušení na sušáku, Studený vzduch, Teplý vzduch; + Načíst
program (přes Wi-Fi)
Další programy ke stažení přes Wi-Fi (smartphone, aplikace LG Smart ThinQ)

13 PŘÍDAVNÝCH MOŽNOSTÍ + 3 MOŽNOSTÍ SUŠENÍ
Odložený start, Oblíbený, Nemačkavý, Světlo bubnu, Běžná rychlost otáčení bubnu (Více
času), Rychlé otáčení bubnu (Méně času), Zvuková signalizace on/off, Wi-Fi: Dálkový start,
(stažení programu + Smart Diagnosis), Dětská pojistka
EcoHybrid: Energie/Čas; Možnosti sušení: Žehlení, Skříň, Extra
PARAMETRY
Rozměry (š x h x v)
Hmotnost (čistá/balení)
Možnost otočení dveří
Možnost připojení na odpad
Držák na sušení / odt. hadice / spojovací
sada
Barva

600 × 690 × 850 mm
57 / 60 kg
ANO
ANO
NE / NE / NE
(Prodávané samostatně)
bílá + bílá dvířka

VÝBAVA
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