ECO Dryer 2.0 HP – världens grönaste torkskåp!
UPP TILL 65 % LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING!

Nimos torkskåp har alltid stått för ledande teknik med energibesparande elektronik, avance-

Nimo ECO Dryer 2.0 HP har
dubbla vanthängare som
standard.

rat korrosionsskydd och en design som pryder
sin plats i det moderna klädvårdsrummet. Nu
presenterar vi en helt ny generation med vår
egna unika, patenterade värmepumpteknik för

Tack vare Nimos värmepumpteknik och den

Försök tumla ett par blöta
gummistövlar – här har du
en bättre metod! Effektiv
luftgenomströmning och
lutande golv gör jobbet
snabbt och energisnålt.

intelligenta styrelektroniken drar ECO Dryer
som ett vanligt torkskåp, samtidigt som tork-

på en gång – snabbare än någonsin!
Du väljer mellan två automatiska program på
den tydliga touchpanelen, sedan sköter skåpet resten. Värmepumpen gör skåpet extremt

Nimo ECO Dryer 2.0 HP
är lika lätt att hantera som
det är snålt – välj mellan
två helautomatiska program, så sköter skåpet
resten och stänger av sig
självt när tvätten är torr.
Värmepumptekniken med
högt luftflöde medger
snabbare torkning trots
lägre lufttemperatur – bra
för känsliga textilier. Det är
också extremt tystgående.
Lyssna, så hör du det
knappt!

större än i ett vanligt torkskåp. Den kompakta
värmepumpenheten är byggd för många års
behöva service är den lätt åtkomlig. Kondensvattnet leder du enkelt ut till avloppet, eller
tömmer själv när skåpet signalererar att den
inbyggda tanken är full.

Torkskåp ECO Dryer 2.0 HP
ECO Dryer 2.0 HP är marknadens överlägset
effektivaste, tystaste och energisnålaste torkskåp. Och desstuom ovanligt snyggt!
Mått HxBxD
Vikt
Skyddsklass
Kapacitet

skåpets överlägsenhet jämfört med andra
torkmetoder – bättre och billigare kan du inte
ta hand om familjens tvätt!
Stadigt och säkert: Eftersom värmepumpen är placerad i torkskåpets botten blir det mycket stabilt, vilket kan vara skönt att veta för den som har
energiska juniorer i närheten. Och dessutom är även dörren barnsäker.

Ljudnivå
El-anslutning
Snabbtorkande
Energiåtgång

Anslutning

1925 x 595 x 675 mm
94 kg
IP24, SEMKO- och
CE-godkänt
Hänglängd 16 meter,
volym upp till 8 kg
52dB(A) Låter i princip inte
mer än ett kylskåp.
Anslut till vanligt vägguttag
1-fas 220 V 10A
Upp till 25 g vatten per
minut.
1,3 kWh vid normallast
(4 kg). Ner till 0,28 kWh / kg
vid maximal last (8 kg)
Kräver ingen frånluftsventilation

Tystaste
SNABBASTE
ENERGISNÅLASTE
torkskåpet kommer från Nimo!
• Kräver ingen frånluftsventilation
• Revolutionerande värmepumpsteknologi
• Torkning utan värmetillförsel
– ingen krympning
• Ingen mekanisk nötning
– mindre klädslitage
• Skrynklar inte kläderna
• Extremt tystgående
• Helautomatisk torkprocess
• Hög kapacitet – snabb torkning
• Smart, flexibel inredning
• Marknadens grönaste torkskåp
– 65 % snålare!
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Tel 0506 - 488 00
Fax 0506 - 488 10
info@nimoverken.com
www.nimoverken.com

Kontakta oss eller din närmaste återförsäljare så hjälper vi dig!
Stort tack till Polarn O. Pyret i Skövde för lån av rekvisita.
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