
Serie | 8,
Lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg
WTX8HKL9SN

Lisävarusteet
WMZ20600 : Kuivauskori
WTZ27400 : Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen
WTZ27410 : Liitossarja pesutorniasennukseen

AutoClean-kuivausrumpu Smart Dry- ja
IronAssist-toiminnoilla huolehtii pyykistäsi
huolellisesti ja täysin automaattisesti.
● AutoClean-tekniikka: ei nukkasihtiä luukussa, joten

säännöllinen puhdistustarve on huomattavasti pienempi.
● Smart Dry: automaattinen kuivausohjelman valinta

viimeisimmän pesuohjelman perusteella.
● Iron Assist: Hellävarainen höyrykäsittely kuivalle pyykille, kuten

paitapuseroille tai puvulle. Iron Assist pehmentää pyykkiä
ja oikoo ryppyjä, jolloin silityksen tarve vähenee tai poistuu
kokonaan.

● AutoDry-kuivaus: täsmällinen ja hellävarainen kuivaus, joka
jättää pyykkisi juuri niin kuivaksi tai kosteaksi kuin haluat.

● AntiVibration Design: koneen vakaa ja tärinätön rakenne
laskee äänitasoa.

● Home Connect: verkkoon yhdistettävä kodinkone, jota voit
ohjata myös puhelimellasi tai tablettitietokoneella. Uudet
lisätoiminnot helpottavat elämää.

● Nopea kuivaus – täyden rummullisen kuivaus on nyt jopa 35
minuuttia aikaisempaa nopeampaa.

● SensitiveDrying System -kuivausjärjestelmä, jonka
ainutlaatuinen tekniikka ja rumpurakenne tuottavat tasaisen ja
hellävaraisen kuivaustuloksen.

Tekniset tiedot
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :  Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso :  Ei
Oven sarana :  Oikea
Virtajohdon pituus (cm) :  145,0
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :  842
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :  842 x 598 x 599
Nettopaino (kg) :  55,363
Fluoratut kasvihuonekaasut :  Ei
Kylmäaineen tyyppi :  R290
Ilmatiivis laite :  On
Fluorinoitujen kaasujen määrä (kg) :  0,149
EAN-koodi :  4242005186150
Liitännän arvo (W) :  1000
Virta (A) :  10
Jännite (V) :  220-240
Taajuus (Hz) :  50
Hyväksyntätodistukset :  CE, VDE
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) :  9,0
Puuvillan luokitusohjelma :  Cotton cupboard dry
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :  A++
Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/
EY) :  2,10
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö (min) :  171
Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI
(2010/30/EY) (kWh) :  1,24
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö (min) :  109
Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI
(2010/30/EY) (kWh) :  259,0
Painotettu ohjelman kesto (min) :  136
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%) :  91
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%) :  91
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%) :  91
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AutoClean-kuivausrumpu Smart Dry- ja
IronAssist-toiminnoilla huolehtii pyykistäsi
huolellisesti ja täysin automaattisesti.

Suorituskyky ja kulutus

- Täyttömäärä: 9 kg

- Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus

- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma
lämmin, Allergia+, Pika 40', Paidat, Hienopesu/Silkki

- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min

- Home Connect: Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus
mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai
tablettitietokoneella.

Muotoilu ja käyttömukavuus

- AutoClean: erittäin helppohoitoinen kuivausrumpu, jonka
nukkasihti tulee tyhjentää vain noin 20 kuivauskerran välein.

- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan,
ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen
sekä erikoistoiminnot.

- TouchControl-valitsimet: Hellävarainen, Äänimerkki, 24 h
ajastin

- AntiVibration-muotoilu: enemmän vakautta ja hiljaisempi
käyntiääni

- Tilava SensitiveDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava
muotoilu

- Sisävalaistus: LED

Tekniikka

- ActiveAir – energiatehokas lämpöpumpputekniikka

- Äänimerkki ohjelman päätyttyä

Turvallisuus

- Elektroninen lapsilukitus valitsimille

- Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa

- Luukun avautuminen: Oikealle

- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä
kylmäainetta R290 (propaani), joka ei ole haitallista
otsonikerrokselle.
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