
Miele Torktumlare
PT 8303 Slimline



 
 

• Specialtrumma ”Slimline” ger en  
   smal kostruktion vilket är fördel-
   aktigt vid intransport och i trånga  
   utrymmen.

• Stor lucköppning ger ergonomisk  
   och bekväm i- och urlastning 

• Integrerad sockel ger god ergonomi 
   och gör det möjligt att städa under  
   maskinen

• Torktumlare med automatisk  
   fuktavkänning ”Perfect Dry” och  
   tio olika automatprogram samt  
   tidsstyrd tork- och vädringsprogram
   (torkning, avkylning och  
   skrynkelskydd)

• Tillval ”skonsam torkning” är möjligt

• I displayen visas programförlopp

• Indikering för rensning av filter och  
   frånluftskanal

• Levereras pulvarlackerad i ”Octoblå”

 

• Miele-kvaliteten innebär inte bara 
   hög driftsäkerhet och litet  
   servicebehov utan även mycket  
   lång livslängd.

• Tillslutningsanslutning gör det  
   möjligt att ansluta värmeväxlare,  
   vilket ytterligare sänker energi- 
   förbrukningen.

 

  
 • Exakt restfuktighetsmätning och  
   diagonalt luftflöde ger låg energi- 
   för brukning.

• Detta är inte bara bra för ekonomin
    utan även för miljön.

Torktumlare PT 8303 Slimline



Produktfakta och teknisk data

Kapacitet

Trumvolym l 300

Kapacitet (1:22,5) kg 12

Kapacitet (1:20) kg 15

Vattenförångning l/h 11,5

Material

Kabinett pulverlackerad, octoblå

Elanslutning 3N AC 400V 50 Hz

Anslutningseffekt kW 14,2

Värmeeffekt kW 13,5

Säkring A 3 x 25

Omkopplingsbar till kW/A 9/3x16

Radioavstörd •

Ventilation

Frånluftsanslutning mm/ø 150

Max mottryck Pa 300

Vid max mottryck/friblåsande m³/h 630/820

Förbrukningsvärden - 
enl IEC 1121 bomull, skåptorrt

Torktid min 34

Energi/kg/tvätt kWh 0,59

Tillbehör

Luftmixdon LM 4

XKM-RS 232-modul fördataförbindelse 

Mått

Höjd mm 1800

Bredd mm 711

Djup, kabinett mm 1000

Djup totalt, inkl lucka mm 1089

Höjd underkant lucka mm 755

Höjd överkant lucka mm 1385

Luckans utskjutande del (öppen) mm 529

Bredd maskinfötter (cc) mm 640

Djup maskinfötter (cc) mm 928

Avstånd från vägg (rekommenderat) mm 500

Avstånd sida mm 17

Nettovikt kg 139

Trumma (rostfri med galvaniserad bakgavel)

Diameter mm 685

Djup mm 783

Volym l 300

Lucköppning (ø) mm 440
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