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TORKSKÅP CTS5195V
Energisnål torkning
Elvita torkskåp CTS5195V arbetar likt en värmepump med 
en avfuktningsenhet istället för varmluftsenhet. Detta 
gör att tvätten torkas med en lägre värme vilket innebär 
en lägre energiförbrukning. Fukten kondenseras under 
processen och vattnet som bildas leds till en utdragbar 
vattentank eller via en slang till avloppet.

Program för olika torrhetsgrad
Skåpet är utrustat med två automatprogram anpassade 
för normal torrt eller extra torrt. Inställning av dessa 
program sker via programmeringsmenyer och hanteras 
med fyra touchknappar på menypanelen. Flera språk kan 
hanteras.

Display
På displayen får du information om bland annat när 
dörren behöver stängas, när torkprocessen är i drift och 
om kondensvattentanken är full. På så sätt sparar du tid 
som annars hade gått åt till att kontrollera detta själv.

Automatisk avstängning och löstagbar vattentank
Programmen stänger automatiskt av torkprocessen när 
textilierna är torra. Vattentanken är dimensionerad för att 
med god marginal räcka till en komplett tvätt. 

Tre sektioner med hängare
I skåpet finns tre hängsektioner som går att fälla upp 
vid behov tex om långa plagg ska torkas. På insidan av 
dörren finns vanthållare som är perfekt för handskar och 
mössor.
Hängsektionerna är utdragbara för att underlätta 
hängning av tvätt.

Två utföranden
Modellen finns i två olika utföranden; vänsterhängd och 
högerhängd

Produktegenskaper

Display Sensor

Överhettningsskydd Ja

Antal automatprogram 2

Inbyggd Nej

Värmepump Ja

DisplayKapacitet
4 kg tvätt

Överhettningsskydd
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Teknisk data
Bredd 595 mm 

Djup 675 mm

Höjd  1930 mm

VIkt  95 kg 

Torkkapacitet Upp till 4,0 kg tvätt (bomull)

Avvattningskapacitet Upp till 22 g/min

Elanslutning 1-fas 230 V, 50-60 Hz

Avsäkring 10 A

Motor 38 W

Effekt 900 W

Överhettningsskydd Ja

Kapacitet huvudfläkt 945 m³/tim

Hänglängd 16 meter, beroende på val 
av inredning

Ljudnivå max 70 dB(A)

Torktid Normal torrt 90 min

Torktid Extra torrt 120 min


