Samsung torktumlar nu energisnålt
Samsung fulländar sin tvättstuga med en torktumlare med värmepumpsteknologi. Snäll mot både
miljön, dina kläder och din plånbok.

Stockholm den 26 september 2013 – Samsung lanserar nu sin första torktumlare med
värmepumpsteknologi på den nordiska marknaden.
Samsung DVXXF5EXHGW kan tack vare den nya värmepumpstekniken tillvarata systemets egen värme
och kyla för torkning och kondensering. På så sätt kan du halvera din energiåtgång, torka dina kläder
skonsammare och få en mer ekonomisk tvättstuga. Oavsett om du bor i hus eller lägenhet eftersom
Samsung DVXXF5EXHGW har ett eget ventilationssystem som gör den lämplig för trånga utrymmen.
Inte nog med det. Med den nya funktionen Smart Check kan du scanna en eventuell felkod i displayen på
torktumlaren med din smartphone, som då berättar om det är ett problem du själv kan åtgärda eller om du
behöver ta hjälp av en servicetekniker. Felsökning och service har aldrig varit enklare.
Samsungs nya torktumlare DVXXF5EXHGW finns i butik nu med rekommenderade butikspriser på 8000 kr
för 7 kg torkkapacitet, 9000 kr för 8 kg torkkapacitet och 10000 kr för 9 kg torkkapacitet.
FAKTA
Samsung DVXXF5EXHGW är en kondenstumlare med värmepumpsteknologi och energiklass A++. Finns i torkkapaciteterna 7-9 kg. Grafisk LED-display, invändig
belysning, torkställning, vändbar dörr. Torktumlaren besitter funktioner som Smart Check och Clean Alarm och trumman är av designen Diamond Drum.
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