
• Energiklass: A++
• Kapacitet, upp till 7,0 kg
• Vit efterbehandling
• Värmepumpstumlare
• FreshCare+ funktion, håller plaggen mjuka och fräscha

efter programslut
• Funktion för startfördröjning 1-24 h
• Tidsstyrd torkning möjligt
• Fintvätt
• Justerbara torrhetsnivåer
• Snabbprogram
• Eko Bomull
• Ylle
• Blandvävsprogram
• Speciellt program för stora textilier
• Jeans
• Sport
• Sidenprogram
• Doseringsboll
• Förloppsindikator
• SenseInverter-motor
• Ljudnivå: 65 dB(A)
• Reverserande trumgång
• Knapplås
• LED-indikator för fullt filter
• Indikator för cykelns slut
• Visning av återstående tid
• Vit lucka
• Digital display
• Elektronisk kontroll
• Kondenssystem torkare
• Produktmått (HxBxD): 849x595x649 mm
• Viktad energiförbrukning: 211 kWh/år
• Flaskkapacitet 5 L
• Woolmark Blue certifierat ylleprogram

Whirlpool värmepumpstumlare: fristående, 7,0 kg -
FT M11 72 EU

Denna fristående torktumlare från Whirlpool är utrustad
med: rymlig trumma på 7,0 kg. Innovativ teknik som
garanterar extra tyst funktion. Värmepump som effektivt
återuppvärmer luften i enheten och avsevärt minskar
energiförbrukningen.

FreshCare+
Keep your garments fresh up to 6 hours after the cycle is
over. Innovative FreshCare+ system takes care of your
garments inside the dryer thanks to intelligent delicate
temperature control and delicate tumbling action that
keep garments fresh and prevent bad odours. FreshCare+
treatment leaves truly fresher clothes and peace of mind
- even hours after the end of the cycle.
[i] FreshCare+ treatment inhibits the proliferation of the main bad

odour sources (inside the dryer) up to 6 hours after the drying ends.

Not compatible with programmes designed for delicate garments

and with extra and cupboard drying levels.

Easy Cleaning
Easily remove and clean the filter in only three simple
steps

Woolmark Blue
WoolMark Blue ser till att ylleplagg förblir vackra.

7 kilos kapacitet
Allt utrymme du behöver. Med en trumkapacitet på 7 kg
erbjuder den här Whirlpool-torktumlaren allt utrymme
du behöver för din tvätt.

Tyst funktion
Låg ljudnivå. Den här Whirlpool-torktumlaren är
designad för att ge optimala torkresultat samtidigt som
den har en väldigt låg ljudnivå, så att du får lite extra lugn
och ro.

Energiklass ++
Förbättrad energieffektivitet. Med sin A ++
energiklassning kan denna Whirlpool torktumlare ge dig
både idealiska resultat och mycket låg energiförbrukning.

Trumdesign
Den här torktumlarens trumma har ett speciellt mönster
och trumlyftare som är utformade för att ge utmärkta
torkresultat och idealisk bearbetning av alla typer av
plagg.

SenseInverter Motor
En högeffektiv motor som arbetar med variabel
hastighet, perfekt för fibrerna och ger ett bättre resultat.

Program för stora textilier
Extra spacious-your laundry gets all the space it needs.
And with the Big Items program even the bulkiest loads
will be perfectly dry

FT M11 72 EU
12NC: 859991583560

EAN-kod: 8003437602566

www.whirlpool.eu



PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Torktumlare

Produktnamn FT M11 72 EU

EAN-kod 8003437602566

Konstruktion Fristående

Installationstyp Fristående

Demonterbar toppskiva Saknas

Matning Frontmatad

Färg Vit

Anslutningseffekt 850

Ström 10

Spänning 220-240

Frekvens 50

Nätkabelns längd 150

Elkontakt Schuko

Höjd 849

Bredd 595

Djup 649

Djup med dörren öppen i 90° 1092

Nettovikt 44

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Automatiska program Saknas

Fuktavkänning Ja

Reglerbar torktemperatur Saknas

Programförloppsindikering Ja

Display, programtid Ja

Alternativ för startfördröjning En fast tid

Fördröjd start, max. tid 24

Indikator för igensatt luddfilter Saknas

Indikator för fylld kondensvattenbehållare Ja

Snabbtorkning Saknas

Skrynkelfri gång Saknas

Volym, trumma 120

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) A++

Kondensationseffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) B

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EU) 1,61

Viktad kondensationseffektivitet 81

Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EU) 211,0

Kapacitet, bomull - NY (2010/30/EU) 7,0

Typ av torktumlare Kondenssystem

Buller 65

Tvättid standardprogram bomull, full maskin 180

Tvättid standardprogram bomull, halv maskin 126

Viktad programtid 150

Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EU) 1,00

Varaktighet viloläge - NY (2010/30/EU) 15

Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EU) 0,50

ENERGIA · ЕНЕ РГИ Я · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

20../..

πρόγραμμα · ciclo · tsükkel 
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
ċiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång
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