
• Energiklass: A++
• Kapacitet, upp till 9,0 kg
• Vit efterbehandling
• 6TH SENSE teknik, sensorstyrd torkning
• Värmepumpstumlare
• 3Dry torksystem
• Funktion för startfördröjning 1-12 h
• SteamCare
• Tidsstyrd torkning möjligt
• Ångfunktion för mindre skynklig tvätt
• WoolExcellence, effektivt och skonsamt ylleprogram.
• Fintvätt
• Justerbara torrhetsnivåer
• Snabbprogram
• Steam Refresh program, fräschar upp plaggen med ånga
• Blandvävsprogram
• Speciellt program för stora textilier
• Jeans
• Sport
• Sidenprogram
• Antiskrynkelfunktion
• Ekomonitor
• Förloppsindikator
• SenseInverter-motor
• Ljudnivå: 65 dB(A)
• Reverserande trumgång
• Väljare för torktid
• Knapplås
• LED-indikator för fullt filter
• Indikator för cykelns slut
• Omhängbar lucka
• Visning av återstående tid
• Air Care, skonsam trumdesign som reducerar friktion och

slitage
• Svart lucka

Whirlpool värmepumpstumlare: fristående, 9,0 kg -
HSCX 90532

Denna fristående torktumlare från Whirlpool är utrustad
med: enastående volym på 9,0 kg, så att du får aldrig ont
om plats. Elegant lucka med glas. Innovativ teknik som
garanterar extra tyst funktion. SteamCare, skonsam torkning
med ånga som ger mjukare och slätare plagg. Värmepump
som effektivt återuppvärmer luften i enheten och avsevärt
minskar energiförbrukningen.

6TH SENSE Technology
6th Sense automatically detects the amount of laundry
and sets the right drying cycle time, guaranteeing the
desired dryness level, with time and energy optimization.

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

SteamCare
Skonsam behandling. Ångtorkning är en hygienisk och
varsam torkprocess som fräschar upp dina artiklar och
gör dem enklare att stryka.

9 kilos kapacitet
Allt utrymme du behöver. Med en enastående
trumkapacitet på 9 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.

Premium design
Whirlpool torktumlare med en moden, stilsäker design.

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

Antiskrynkelgång
The Anti-crease option adds a crease treatment at the
end of the cycle by tumbling periodically the garments,
reducing the fixing of the creases.

Skonsam torkning
Gentle treatment of the laundry with a lower drying
temperature

Intuitiv kontrollpanel
Enkel kontroll. Den här Whirlpool-torktumlaren har en
tydlig, användarvänlig kontrollpanel.
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Produktgrupp Torktumlare

Produktnamn HSCX 90532

EAN-kod 8003437473548

Konstruktion Fristående

Installationstyp Fristående

Demonterbar toppskiva Saknas

Matning Frontmatad

Färg Vit

Anslutningseffekt 950

Ström 10

Spänning 230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 150

Elkontakt Schuko

Höjd 855

Bredd 596

Djup 659

Djup med dörren öppen i 90° 1113

Nettovikt 47

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Automatiska program Saknas

Fuktavkänning Ja

Reglerbar torktemperatur Saknas

Programförloppsindikering Ja

Display, programtid Ja

Alternativ för startfördröjning Steglös

Fördröjd start, max. tid 12

Indikator för igensatt luddfilter Ja

Indikator för fylld kondensvattenbehållare Ja

Snabbtorkning Saknas

Skrynkelfri gång Ja

Volym, trumma 121

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

Kondensationseffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) A

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EU) 2,19

Viktad kondensationseffektivitet 91

Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EU) 259,0

Kapacitet, bomull - NY (2010/30/EU) 9,0

Typ av torktumlare Kondenssystem

Buller 65

Tvättid standardprogram bomull, full maskin 195

Tvättid standardprogram bomull, halv maskin 112

Viktad programtid 148

Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EU) 1,07

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

Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EU) 0,40

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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