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iQ800, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WT4HXEL9DN

Tørretumbler med varmepumpe, Wiﬁ og Home Connect: nyd
maksimal komfort med intelligentCleaning system og nem
strygning med smartFinish.
✓ Du slipper for at rense ﬁlter efter hver cyklus - intelligentCleaning
system.
✓ Få adgang til og kontrol med din tørretumbler hvor end du er, med
Home Connect Appen .
✓ Fjernbetjening: vælg programmer og indstillinger via Home
Connect appen.
✓ Lad din tørretumbler ﬁnde det rigtige program til din vask intelligentDry.
✓ Reducerer folder og krøller før strygning: smartFinish-program til
jakkesæt, skjorter og bluser.

Udstyr
Teknisk data

Tilbehør
WZ27410
WZ27400
WZ20600

Monteringssæt til vaskesøjle
Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
Kurv t/uldtøj og sko

Installation : Fritstående
Aftagelig topplade : Nej
Dørhængsling : højrehængt, vendbar
Længde på elledning (cm) : 145,0
Højde på aftagelig topplade (mm) : 842
Produktmål, mm : 842 x 598 x 599
Nettovægt (kg) : 59,248
Fluorholdige drivhusgasser : Nej
Kølemiddel : R290
Lufttæt enhed : Ja
Mængde af ﬂuorholdige gasser (kg) : 0,149
EAN-kode : 4242003859681
Tilslutningseffekt (W) : 1000
El-tilslutning (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certiﬁkater : CE, VDE
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 9,0
: Bomuld, skabstørt
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/
EC) : 1,61
Tvättid standardprogram bomull, full maskin (min) : 215
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/
EC) (kWh) : 0,90
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) : 132
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC)
(kWh) : 193,0
Gennemsnitlig tørretid (min) : 168
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 88
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 88
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 88
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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iQ800, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WT4HXEL9DN

Udstyr
Forbrug og ydelse
● Kapacitet: 9 kg
● Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
Programmer og specialfunktioner
● autoDry: elektronisk fugtkontrol
● Specialprogrammer:Allergi+, Bomuld, Skjorter, intelligentDry,
Lingeri, Håndklæder, coldRefresh 1 beklædningstand, coldRefresh
5 beklædningstande, coldRefresh business, Mix, Outdoor, superLyn
40, Tæpper, Syntetisk, Tørring af uld i kurv, uldFinish 6', Further
programs, Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt
● Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
● Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på
smartphone eller tablet, iService Remote - værktøj til
fjerndiagnosticering.
Design og komfort
● Allergi+, Bomuld, Skjorter, intelligentDry, Lingeri, Håndklæder,
coldRefresh 1 beklædningstand, coldRefresh 5 beklædningstande,
coldRefresh business, Mix, Outdoor, superLyn 40, Tæpper,
Syntetisk, Tørring af uld i kurv, uldFinish 6', Further programs,
Tidsprogram koldt, Tidsprogram varmt
● Højtopløst TFT tekstdisplay for enkel betjening
● touchControl-taster: antiKrøl, Menu, Tørringsgrad, Memory 1,
Memory 2, Grundindstillinger, 24 t forskudt starttid
● antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
● softDry-system: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
● Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
● smartFinish til enklere strygning.
Teknik
● activeAir teknologi: Energieffektiv varmepumpeteknologi
● Lydsignal ved programslut, justerbar
● Hængsling: højre, vendbar
● Kondensaﬂøbsslange: Slange til direkte aﬂøb af kondensvand
medfølger
Sikkerhed
● Elektronisk børnesikring
● Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290
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Stregtegninger

