
Serie | 8, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WTX8HKB9SN

Tilbehør
WMZ20600 : Kurv t/uldtøj og sko
WTZ27400 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ27410 : Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk

Vores premium AutoClean tørretumbler.
Smart Dry og Iron Assist fornenkler
tøjvasken - alt sker automatisk.
● SmartDry: vælger automatisk det bedste tørreprogram baseret

på seneste vaskeprogram.
● Iron Assist: dampbehandling glatter tøjet vasketøjet og

forenkler strygningen.
● Tørrer tøjet skånsomt til den ønskede tørhedsgrad ved hjælp af

AutoDry.
● ComfortControl: nem at betjene, takket være den intuitive

brugerplatform.
● Nu endnu hurtigere – tørrer en fuld maskine op til 35 min.

hurtigere end tidligere.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Aftagelig topplade :  Nej
Dørhængsling :  højrehængt
Længde på elledning (cm) :  145,0
Højde på aftagelig topplade (mm) :  842
Produktmål, mm :  842 x 598 x 599
Nettovægt (kg) :  55,698
Fluorholdige drivhusgasser :  Nej
Kølemiddel :  R290
Lufttæt enhed :  Ja
Mængde af fluorholdige gasser (kg) :  0,149
EAN-kode :  4242005227464
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
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY
(2010/30/EC) :  2,10
Tvättid standardprogram bomull, full maskin (min) :  171
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY
(2010/30/EC) (kWh) :  1,24
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) :

 109
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY
(2010/30/EC) (kWh) :  259,0
Gennemsnitlig tørretid (min) :  136
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) :  91
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) :  91
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) :  91
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Vores premium AutoClean tørretumbler.
Smart Dry og Iron Assist fornenkler
tøjvasken - alt sker automatisk.

Forbrug og ydelse

- Kapacitet:9 kg

- Type: Kondenstørretumbler

- Energiklasse:A++(på en skala fra A+++ til D)

- Årligt energiforbrug259kWh, baseret på 160 normale tørringer
ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine.

- Energiforbrug ved standard bomuldsprogram og
fyldt maskine2.1 kWh. Energiforbrug ved standard
bomuldsprogram og halvt fyldt maskine1.24 kWh.

- Energiforbrug i slukket tilstand0.1 Wog i tændt tilstand0.1 W.

- Estimeret programtid for standard bomuldsprogrammet ved
fuld og delvis fyldt maskine:136 minut.

- Programtid for standard bomuldsprogram ved fyldt
maskine171 minut. Programtid for standard bomuldsprogram
ved delvist fyldt maskine109 minut.

- Kondenseringsklasse A på en skala fra G (minst effektiv) til A
(mest effektiv).

- Estimeret kondenseringseffektivitet for standard
bomuldsprogram ved fyldt og delvist fyldt maskine:91 %.

- Lydniveau62dB (A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet

- Iron Assist - dampfunktion

- Allergi+,Bomuld,Skjorter/Business,Smart
Dry,Delicates,Håndklæder,ColdRefresh_1piece,ColdRefresh_5pieces,ColdRefreshBusiness,Mix,Super
hurtig 40,Syntetisk,Uld i kurv,Tidsprogram varm

- Specialprogrammer:Allergi+,Bomuld,Skjorter/Business,Smart
Dry,Delicates,Håndklæder,ColdRefresh_1piece,ColdRefresh_5pieces,ColdRefreshBusiness,Mix,Super
hurtig 40,Syntetisk,Uld i kurv,Tidsprogram varm

Forbrug og ydelse

- Home Connect version:2.0

- Antikrøl, op til120 minutter ved slutningen af programmet

- TouchControl-taster:Færdig,Anti-crease 60 min.,Anti-
crease 120 min.,Child lock 3 sec.,Strømknap,Remote
Start,Skåne,Signal,Start / Reload / Pause,Finjust. af
tørreindstil.,Tørrevalg,24 tFærdig

Design og komfort

- SC3

- AutoDry, elektronisk fugtkontrol

- Jog dial

- Stort LED-display med programforløb,24 tforskudt starttid,
specialfunktioner og resttid

- SensitiveDry-concept: StorRustfrit stål, medbringere i soft-
design

- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang

- Uldtørring i kurv:uld

- Belysning i tromlen:LED

- Ja

- Akustisk

- P-door preglassmedsølv sortgråramme

- Metal

- Hængsling:højre

- Kondensafløbsslange:Ja

Teknik

- Installation:skub under

- Mål (H x B):84.2 cmx59.8 cm

- Apparatets dybde:59.9 cm

- Dybde på apparat inkl. dør:65.2 cm

- Dybde på apparat med åben dør:106.9 cm

- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290
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