
WAT 283T8SN valkoinen € 1 119*

*Suositushinta
Hinta sisältää kierrätysmaksun: € 0,70 (ei sis. alv)

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
– Täyttömäärä: 8 kg
– Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
– Vuosittainen energiankulutus 137 kWh. Mittaus
perustuu 220 pesuun vakiopesuohjelmalla Puuvilla
60°C ja Puuvilla 40°C, täydellä koneella ja puolitäytöllä

– Suurin linkousnopeus: 1400 kierr/min
– EcoSilence Drive
– 10 vuoden moottoritakuu

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
– Erikoisohjelmat: Lisähuuhtelu/tärkkäys, Paidat, Sport,
Mix, Veden poisto/linkous, Allergia+, Superpika 15 min
/ 30 min, Villa/Käsinpesu, Hienopesu/Silkki

– VarioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-ajan
optimointi

Muotoilu ja käyttömukavuus
– Iso LED-näyttö näyttää mm. käynnissä olevan ohjelman
tiedot sekä annostelusuosituksen

– TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko,
Linkousnopeus/Huuhtelun pysäytys

– Varoitus liiallisesta pesuaineen annostelusta
– AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön,
käyntiääni on hiljaisempi

– VarioDrum: hellävarainen ja tehokas rumpu

Tekniikka
– ActiveWater™Plus – mukauttaa vedenkäytön aina
automaattisesti pyykkimäärän ja tekstiilityypin mukaan.

Turvallisuus
– Elektroninen lapsilukitus luukulle

Yhdistelmä
– WTW854L8SN

Lisävarusteet
WMZ 20490 Korotus vetolaatikolla pyykinpesukoneille € 238
WMZ 2380 Pyykinpesukoneen vedenottoletku 2,5 m € 34
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EAN-koodi
4242002965758

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A+++
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY): 8.0
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW): 49
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW): 74
Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC): 1374
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 848 x 598 x 590
Liitännän arvo (W): 2300
Virtajohdon pituus (cm): 160

Luotu: 2018-12-24
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Piktogrammit

Energiatehokkuusluokka A+++
EU:n energiamerkintä antaa standardisoitua
ja vertailukelpoista tietoa kodinkoneiden
energian- ja vedenkulutuksesta.

VarioPerfect
Kaikki haluavat säästää energiaa pestessä.
Mutta joinakin päivinä nopeus on tärkeämpi
asia. Etenkin, kun sinulla on kiire.
VarioPerfectin ansiosta voit valita kumman
vain - ja lopputulos on edelleen erinomainen.
Valitset vain SpeedPerfectin tai EcoPerfectin
toiminnot valikosta, jolloin suurin osa
ohjelmista joko pyörii nopeammin tai
taloudellisemmin. Tämän ansiosta pesuaika
lyhenee jopa 65 % tai säästät energiaa jopa
50 %*. Valitsitpa kumman tahansa, saat aina
täydellisen pesutuloksen. (*Peruste: Keston
ero seuraavien välillä: Puuvilla 40 °C
-ohjelma + EcoPerfect-painikkeen
painaminen ja Puuvilla 40 °C -ohjelma +
SpeedPerfect -painikkeen painaminen.)

ActiveWater Plus
Pesukoneesi voi säästää sinulle aikaa ja
vaivaa, mutta usein niin, että vedenkulutus
kasvaa. ActiveWater-teknologiamme tuottaa
täydellisen tuloksen ja käyttää vain
tarvittavan määrän vettä. Sisäänrakennetut
tunnistimet säätävät vedenkulutusta
kangastyypin ja määrän mukaan samalla, kun
patentoidut rumpu- ja vesi-
induktiojärjestelmät mahdollistavat nopean
liotuksen. Valitse pesu, joka auttaa sinua
hallitsemaan vedenkulutusta ja lisää
mielenrauhaasi kotonasi.
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