
a Utluftning (Hopp til punkt 4) Har den resttid-indikator? (Anbefales)

b Kondenserende (Gå til punkt 2) Har den forsinket oppstart?

Se guide og tabell med fordeler og ulemper Har den varsellyd ved fullført program? Hvis ja, kan varsellyden kobles ut?

Har den et lettforståelig informasjonsdisplay? 

Er knapper og brytere logiske og lettbrukte?

b
1

Konvensjonell kondens (kalles "kondens" i guiden)

b
2

Varmepumpe

b
3

Hybrid Opplyser produsent at maskinen har skånetrommel? Hvis ja, hvilken teknologi er brukt?

Se guide og tabell med fordeler og ulemper Har den reverserende trommel?

Har den rustfri trommel?

Har den belyst trommel?

Vannbeholder: Hvor stor kapasitet? Hvor er den plassert? Er den lett å tømme? Varsel når den er full? Har den børsteløs motor? Har den en ekstra god motorgaranti?

Avløpsslange: Kan monteres? Følger med på kjøpet? Hvor lang? Hva er maksimalt strømforbruk?

Er strømledningen lang nok?

Fuktsensor anbefales

Har den skåneprogram?

Har den hurtigprogram?

Hvor energigjerrig? Hvor rask? Begge deler opplyses på energimerket. Har den ullprogram?

Husk at det er en innebygget motsetning mellom energiforbruk og tidsbruk Innebærer ullprogrammet delvis eller full tørking?

Energiforbruk viktigst for deg?: Velg varmepumpe Følger ullstativ med på kjøpet? Hvis nei, hva koster det?

Tidsbruk viktigst for deg?: Ikke velg varmepumpe. Velg utluftning,  kondens eller hybrid Følger skostativ med på kjøpet? Hvis nei, hva koster det?

Har den andre spesialprogrammer? Skjorter, sportstøy, silke osv?

Størrelse: Liten variasjon i bredde (ca. 60 cm) og høyde (ca. 80 cm). Større variasjon i dybde: ca. 50-70 cm

Vekt: Stor variasjon, ca. 25-60 kg. Jo tyngre, jo stødigere Har den antikrøll-funksjon?

Kapasitet: Stor variasjon, normalt mellom 6 og 10 kg (bomull) Har den damp-funksjon?

Trommelstørrelse: Stor trommel er en fordel Kan damp-funksjon brukes på både vått og tørt tøy?

Føtter: Hvor gode høydejusteringsmuligheter? Har den hvit plastdør eller dør med vindu?

Vasketårn: Er stablingsramme tilgjengelig? Pris? Har den emaljerte overflater?

Dørhengsling: Hvilken vei åpner døren? Er omhengsling mulig?

Døråpning: Stor døråpning er en fordel

Har den barnesikring? Er den lettbrukt?

Har den pinkode?

Meget viktig egenskap for alle kondenserende maskiner. Oppgitt på energimerket Har den norsk bruksanvisning? Er den logisk og lettforståelig?

Hvor støyende? Opplyses på energimerket Har den duftampuller?

Har den appstyring?

Hvor mange filtre må renses?

Hvor enkelt er det å rense dem?

Varsler maskinen ved tette filtre?

Varsler maskinen ved tett kondensator?

Har maskinen selvrensende kondensator? Hvis ikke, hvor enkelt er det å rense den selv?

12. Trommel, motor og strøm

13. Ull, skotørking og andre spesialprogrammer?

14. Antikrøll og damp-funksjon

16. Barnesikring, pinkode og bruksanvisning

17. Duftampuller og appstyring

Tabellen er et sammendrag av Forbrukerrådets kjøpeguide for tørketromler. Du finner mer informasjon i selve guiden.

11. Resttid-indikator, forsinket oppstart, infodisplay og betjening

15. Farve, dør og emaljerte overflater

5. Energiforbruk vs tidsbruk

6. Størrelse, vekt og kapasitet

7. Plassering, vasketårn, dørhengsling og føtter

8. Kondenseringseffektivitet

9. Støy

10. Lofiltre og selvrensende kondensator

1. Type: Utluftning eller kondenserende?

2. Kondenserende: Konvensjonell, varmepumpe eller hybrid?

3. Vannbeholder eller avløpsslange?

4. Fuktsensor eller tidsstyring?

Tørketromler: Forbrukerrådets kjøpeguide punkt for punkt


