
Torktumlare StreamLine

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier

Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. För fullständiga garanti-
villkor se www.podab.se.

Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget 
annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter fi nns i 
fl erbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem 
och ridhus, för att bara nämna några platser.

Effektiv torktumlare
T 9153 K är en energieffektiv kondenstork-
tumlare som har en trumvolym på 153 liter 
och en kapacitet på 8 kg. Den nya modellen 
är prisbelönad för sin fi na design. Fina på 
utsidan och genomtänkta på insidan. Den 
gedigna konstruktionen innebär att den är 
mycket välisolerade, vilket ger en tyst och 
energisnål drift. 

Torktumlaren är utrustad med aerody-
namiskt utformade valkar i den rostfria 
trumman. Det ger en mycket bättre 
luftgenomströmning vid lite tvätt och bättre 
omfördelning av tvätten då tumlaren är full. 

Egenskaper
• 153 l trumvolym
• Fukten kondenseras bort och leds till avlopp
• Ljudnivå på 56 dB (A) 
• Mycket bra ljud- och värmeisolering
• Automatisk fuktavkänning
• 15 torkprogram, automatiska och tidstyrt
• Expressläge vid torkning av få plagg
• Skontorkning för extra känsliga plagg
• Antibac ger förlängd eftertorkning vilket kan 

minska besvär för allergiker
• Aerodynamiskt utformade valkar
• Luckan höger (standard) - eller vänsterhängs,  

öppnas 180°
• LED-belysning i trumman
• 4,3” färgdisplay som visar program, återstående 

tid, programsteg m.m.
•  25 valbara språk däribland engelska, fi nska, tyska 

och arabiska
• Prisbelönt design - Red Dot Award vinnare

T 9153 K

Huvuddata T 9153 K

Trumvolym, l 153

Kapacitet 1:19, kg 8

Värmeeffekt, kW 4,6

Artikelnummer 122110

Förbrukningsdata normal temperatur, full last*

Torktid, min 59

Energiförbrukning, kWh 3,4

Torkkapacitet, g/min 60

*efter högcentrifugerad tvätt med 44 % restfukt vid start torkad till 0 %.



Modell T 9153 K

Elanslutning Fas/spänning/frekvens 3~N/400V/50Hz

Effekt, kW 5,1

Säkring, A 10

Elkabel längd, mm 1600

Elanslutning alternativ Fas/spänning/frekvens/effekt/säkring 1~N/230V/50Hz/2,3kW/10A

Luftkondens Kondensavlopp, Ø mm 22

Tillbehör/tillval Fundament, artikelnummer/höjd, mm 102059/300

Monteringssats pelarmontage, artikelnummer 102210

Dörromhängningssats (vänster), artikelnummer 51062

Ljudnivå Ljudtrycksnivå, dB(A)* 56

Vikt Vikt netto, kg 90

Vikt med emballage, kg 93

Lucköppning Lucköppning, BxH, mm 360x310

* Enligt EN-standarder ISO 3744, 60704, 50570 och ISO 11201.

Dimensioner A B C D E F

Bredd Djup Höjd Höjd till lucköppning Avstånd mellan fötter (bredd) Avstånd mellan fötter (djup)

T 9153 K 630 833 900 276 555 619
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1. Elanslutning
2. Kondensavlopp


