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Afbeelding Typenummer Korte omschrijving Adviesprijs / EAN
code

WTH85281NL
Wasdroger -
warmtepomp

De warmtepompdroger die het wasgoed efficiënt droogt:
energieklasse A++.

• Energieklasse A++

• AutoDry: droogt nooit langer dan noodzakelijk voor een optimale
bescherming van uw kleding.

• Geluidsniveau 65 dB: een zeer stille manier om uw was
comfortabel te drogen.

• ECARF gecertificeerd: voorzien van het ECARF anti-allergeen
keurmerk.

• EasyClean filter: eenvoudige reiniging van het condensatiefilter.

Normale
verkoopprijs

699 €

Prijs na inruil oude
droger

649 €

'!2E20AC-ifgcjc!
WTW85491NL
SelfCleaning
Condenser
Wasdroger -
warmtepomp

De warmtepompdroger met SelfCleaning Condensor™: de enige
droger die zijn energielabel van A++ behoudt gedurende zijn
levensduur door het schoonhouden van de condensor.

• SelfCleaning Condensor™: Nooit meer handmatig de condensor
pluisvrij maken, uw droger blijft zijn hele levensduur extreem
zuinig met energieklasse A++.

• Energieklasse A++: voor een laag energieverbruik.

• ECARF gecertificeerd: speciaal ontwikkeld voor allergene
wasverzorging en de gevoelige huid.

• Geluidsniveau 65 dB: een zeer stille manier om uw was
comfortabel te drogen.

• SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding
dankzij de unieke trommelstructuur.

Normale
verkoopprijs

749 €

Prijs na inruil oude
droger

699 €

'!2E20AF-ahagac!
WTW87590NL
Wasdroger -
warmtepomp

De warmtepompdroger met SelfCleaning Condensor™: de enige
droger die zijn energielabel van A++ behoudt gedurende zijn
levensduur door het schoonhouden van de condensor. Nu tot 35
minuten sneller.

• SelfCleaning Condensor™: Nooit meer handmatig de condensor
pluisvrij maken, uw droger blijft zijn hele levensduur extreem
zuinig met energieklasse A++.

• Sneldrogend: deze warmtepompdroger droogt een volle lading
35 minuten sneller.

• ECARF gecertificeerd: speciaal anti-allergie wasprogramma met
ECARF anti-allergeen keurmerk.

• SensitiveDrying System: optimale bescherming van uw kleding
dankzij de unieke trommelstructuur.

• ComfortControl: eenvoudig te bedienen dankzij het intuïtieve
bedieningspaneel.

Normale
verkoopprijs

899 €

Prijs na inruil oude
droger

799 €

'!2E20AC-iaffhd!
Prijzen exclusief installatiekosten. (Basisinstallatie: € 29,95)


