
WTW85530BY Funkce:

kondenzaní sušička s parní technologií

EAN:4242002806044

Spotřeba
• maximální kapacita: 9 kg
• druh sušení: kondenzační s technologií tepelného čerpadla
• třída spotřeby energie: A++
• Roční spotřeba energie 258.0 kWh/rok, na základě 160 cyklů ve standardním programu bavlna s plnou a poloviční náplní, a spotřeba v úsporných programech. 
Skutečná spotřeba je závisla na způsobu použití spotřebiče.
• Spotřeba energie ve standardním programu s plnou náplní 2.12 kWh a s poloviční náplní 1.2 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu 0.1 W a v zapnutém stavu 0.1 W
• délka ponechání v zapnutém stavu: 30 min
• Program Bavlna suché do skříně používaný při plné a poloviční náplni je standardní sušicí program, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním 
listu. Tento program je vhodný pro sušení běžně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější z hlediska spotřeby energie pro bavlnu.
• Vážená délka trvání standarního programu bavlna s plnou náplní: 172 min.
• Délka trvání standardního programu bavlna s plnou náplní 226 min a poloviční náplní 131 min.
• Třída účinnosti sušení: B na stupnici od G (nejméně účinný) do A (nejúčinnější).
• Průměrná účinnost sušení ve standardním programu s plnou náplní 84 % a poloviční náplní 84 %.
• Vážená účinnost sušení ve standardním programu bavlna s plnou a poloviční náplní: 84 %.
• hlučnost: 65 dB (A) re 1 pW

Programy
• speciální program "načechrávání" pomocí páry: bavlna, snadno udržovatelné
• speciální program "refresh" pomocí páry: business, casual
• speciální programy: vlna finish, mix, bavlna, snadno udržovatelné, časový program teplý, bavlna, syntetika, sport / fitness, peří, extra krátký 40´, halenky/košile, 
business, casual, jemné/hedvábí

Speciální funkce a nastavení
• cyklus načechrávání: 120 min na konci programu (lze kdykoliv během sušení přerušit a prádlo vyjmout)
• TouchControl tlačítka: šetrný, akustický signál, nastavení ukončení sušení, start/pauza, stupeň usušení, tlačítko power, jemné nastavení stupně sušení, dětská pojistka 
3 s, cyklus načechrávání 60 min., cyklus načechrávání 120 min., jemné nastavení intenzity páry, 24 hod. nastavení ukončení sušení

Komfort a bezpečnost
• SelfCleaningCondenser - několikanásobný automatický proplach kondenzátoru během fáze sušení

  
• technologie AutoDry
• podsvětlený otočný volič programů s integrovaným tlačítkem zap./vyp.
• Velký LED displej: ukazatel zbytkového času, nastavení konce sušení až 24 hod., ukazatel průběhu programu, speciální funkce.
• Systém šetrného sušení SensitiveDrying: velký nerezový buben se speciální strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči o prádlo

  
• AntiVibration Design: zaručuje stabilitu a tišší chod při praní a odstřeďování
• Vnitřní LED osvětlení bubnu
• mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
• signál na konci programu
• prosklená dvířka plnícího otvoru
• komfortní zámek dveří
• Závěs dvířek: vpravo

  

Technické informace
• rozměry (V x Š xH): 84.2 x 59.8 x 63.6 cm
• možnost podstavby při výšce niky 85 cm

konstrukce: volně stojící
odnímatelná pracovní deska: Ne
závěs dveří: vpravo
barva / materiál spotřebiče: bílá
délka přívodního kabelu (cm): 145.0
Výška bez pracovní desky (mm): 842
rozměry spotřebiče (mm): 842 x 598 x 636
hmotnost netto (kg): 56
objem bubnu (l): 112

příkon (W): 1000
jištění (A): 10
napětí (V): 220-240
frekvence (Hz): 50
aprobační certifikáty: CE, VDE
en: Drying process: automatickou
Jmenovitá kapacita u standardního programu pro 
bavlnu s celou náplní v kg bavlny - NEW (2010/30/EC): 
9.0
U standardního programu pro bavlnu: Bavna suché do 
skříně
Třída energetické účinnosti - NEW (2010/30/EC): A++
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu 
s celou náplní - NEW (2010/30/EC): 2.12
Dobu trvání "standardního programu pro bavlnu s 
celou náplní": 226
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu 
s poloviční náplní - NEW (2010/30/EC): 1.20
Dobu trvání "standardního programu pro bavlnu s 
poloviční náplní": 131
Vážená roční spotřeba energie - NEW (2010/30/EC): 
258.00
Příkon ve vypnutém stavu - NEW (2010/30/EC): 0
Režimu ponechání v zapnutém stavu - NEW 
(2010/30/EC): 0
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu - NEW 
(2010/30/EC): 30
Vážená doba trvání programu: 172
Třída účinnosti kondenzace - NEW (2010/30/EC): B
Průměrná účinnost kondenzace u standardního 
programu pro bavlnu s celou náplní: 84
Průměrná účinnost kondenzace u standardního 
programu pro bavlnu s poloviční náplní: 84
Vážená účinnost kondenzace: 84
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