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iQ800, Lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WT4HXEL9DN

Lisävarusteet

WZ27410 Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ27400 Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ20600 Kuivauskori

Home Connect -kuivausrumpu Wifi-yhteydellä. Maksimaalista
helppoutta pyykinhuoltoon. intelligentCleaning system -
erittäin helppohoitoinen suodatinjärjestelmä sekä smartFinish-
höyrytoiminto, joka vähentää silitystarvetta.

✓ Helppohoitoinen intelligentCleaning-järjestelmä.
Lämmönvaihtimen nukankerääjä tulee puhdistaa vain noin
joka kahdennellakymmenennellä kuivauskerralla, muuten
kuivausrumpu huolehtii itse puhdistuksesta.

✓ Ohjaa ja seuraa kuivausrumpusi toimintoja helppokäyttöisen
Home Connect -sovelluksen avulla. (saatavana iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmille)

✓ smartFinish-toiminto vähentää rypistymistä ja helpottaa
silittämistä: erityisesti paidoille, paitapuseroille ja puvuille.

✓ A+++: kuivaa todella energiatehokkaasti.

✓ comfortTouch TFT-näyttö on suunniteltu mahdollisimman
helppokäyttöiseksi vaikka toimintoja on valittavissa lukuisia.

✓ Kosteudentunnistukseen perustuva autoDry-sensoritekniikka
on hellävarainen tekstiileille ja ehkäisee niiden kutistumista
kuivauksen aikana.

✓ Outdoor-ohjelma kuivaa hellävaraisesti ulkoilu- ja urheiluvaatteet.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso : Ei
Oven sarana : oikealla, vaihdettavissa
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) : 59,613
Fluoratut kasvihuonekaasut : Ei
Kylmäaineen tyyppi : R290
Ilmatiivis laite : On
Fluorinoitujen kaasujen määrä (kg) : 0,149
EAN-koodi : 4242003859681
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) : 1,61
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö (min) : 215
Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY)
(kWh) : 0,90
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö (min) : 132
Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI
(2010/30/EY) (kWh) : 193,0
Painotettu ohjelman kesto (min) : 168
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%) : 88
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%) : 88
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%) : 88
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ800, Lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WT4HXEL9DN

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Täyttömäärä: 9 kg
● Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
● autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
● Erikoisohjelmat: Puuvilla, Kauluspaidat, intelligentDry, Pyyhkeet,

1 Kauluspaita smartFinish, 5 Kauluspaitaa smartFinish, Business
smartFinish, Mix, Outdoor, Super 40', Peitot, Synteettiset, Villan
kuivaus korissa, Villan viimeistely, Lisää ohjelmia, Aikaohjelma
kylmä, Aikaohjelma lämmin

● Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min
● Home Connect: Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus

mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai
tablettitietokoneella.

Muotoilu ja käyttömukavuus
● intelligentDry: Home Connect siirtää pyykinpesukoneesta pesun

jälkeen pyykin tiedot suoraan kuivausrummulle ja ohjelmoi sopivan
kuivausohjelman pyykkimäärän ja kosteusasteen mukaisesti.

● Korkearesoluutioinen TFT-tekstinäyttö helpottaa navigointia
● touchControl-valitsimet: Rypistymissuoja, Valinnat, Kuivausaste,

Muisti1, Muisti2, Perusasetukset, Ajastin 24 h
● antiVibration Design: vakaampi ja tärinätön käynti sekä hiljaisempi

äänitaso
● Tilava softDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava muotoilu
● LED-sisävalaistus
● smartFinish-rypistymisenesto helpottaa silittämistä

Tekniikka
● activeAir – energiatehokas lämpöpumpputekniikka
● Äänimerkki ohjelman päätyttyä
● Luukun avautuminen: kätisyys vaihdettavissa, Oikealle
● Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa

Turvallisuus
● Elektroninen lapsilukitus luukulle
● Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä

kylmäainetta R290 (propaani), joka ei ole haitallista
otsonikerrokselle.
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iQ800, Lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WT4HXEL9DN

Mittapiirustukset


