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Bosch - Bosch WTH85V88DN - Kondenstørretumbler

8 kg tørretumbler med energieffektivitetsklasse A++: til optimal og effektiv
tørring.

• Sensitive Drying System tørrer din vask ekstra skånsomt
Med det følsomme tørringssystem tørres vasken med varm luft, der
skånsomt strømmer ind fra alle sider. Tromlens indvendige overflade er
særlig skånsom mod tekstiler, og medbringerne fører forsigtigt tøjet over
den bølgede overflade. Resultatet er blødt tøj uden krøller.

• Komfortabelt lydsvag og stabil
De innovative AntiVibration sidevægge er specielt designet til at give
mere stabilitet og optimalt reducere vibrationer. Den forbedret isolering
regulerer lydniveauet og gør Bosch tørretumblere komfortabelt lydsvage.

• Til dig, der ønsker at tørre økonomisk
Innovativ varmepumpeteknologi, bruger luftvarme til at tørre tøjet og
reducerer energiforbruget betydeligt.

• Den ønskede tørringsgrad ved et tryk på en knap
Bosch tørretumblere og vaske-/tørremaskiner med AutoDry tørrer
skånsomt op til ti kilo vasketøj til den ønskede tørringsgrad. Temperatur
og fugtighed måles med sensorer, hvorved vasketøjet bliver beskyttet mod for høj temperatur, overtørring og krympning. Uanset, om du vil
have dit tøj tørret, så det kan lægges direkte på plads i skabet, eller det bare skal være strygetørt - der er altid en indstilling, der passer.

• Tørrer meget effektivt - Let rengøring af kondensfilteret
Energiklasse A++: Tørrer meget effektivt. Let rengøring af kondensfilteret med easy clean.

• Energiklasse: A++

• Årligt energiforbrug: 236.0

• Kapacitet (Kg): 8.00

• Varmepumpeteknologi: Ja

• Kondenseringsklasse: B
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Teknisk information fortsat

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 1,87 kWt1,87 kWt1,87 kWt1,87 kWt

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Program ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autos

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,45 m1,45 m1,45 m1,45 m

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner Sensitive-tromleSensitive-tromleSensitive-tromleSensitive-tromle

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikatorProgram slut, indikator for resterende tid, filter indikator

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybte uden dør 59,9 cm ¦ Dybde med dør åben 107,5 cmDybte uden dør 59,9 cm ¦ Dybde med dør åben 107,5 cmDybte uden dør 59,9 cm ¦ Dybde med dør åben 107,5 cmDybte uden dør 59,9 cm ¦ Dybde med dør åben 107,5 cm

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning ComfortClose-dørComfortClose-dørComfortClose-dørComfortClose-dør

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,75 W0,75 W0,75 W0,75 W

StiktypeStiktypeStiktypeStiktype EuroEuroEuroEuro

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 1,87 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,14 kWt - tørring - delvis1,87 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,14 kWt - tørring - delvis1,87 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,14 kWt - tørring - delvis1,87 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,14 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 205 min, - tørring - fuld last ¦ 130 min, - tørring - delvis205 min, - tørring - fuld last ¦ 130 min, - tørring - delvis205 min, - tørring - fuld last ¦ 130 min, - tørring - delvis205 min, - tørring - fuld last ¦ 130 min, - tørring - delvis

TromlematerialeTromlematerialeTromlematerialeTromlemateriale Rustfrit stålRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,1 W0,1 W0,1 W0,1 W

KondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitetKondenseringseffektivitet Klasse BKlasse BKlasse BKlasse B

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 65 dB(A)65 dB(A)65 dB(A)65 dB(A)

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype VarmepumpeVarmepumpeVarmepumpeVarmepumpe

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 8 kg8 kg8 kg8 kg

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Håndklæder, bluse, udendørs, lingeri, auto tør, miks, anti-kHåndklæder, bluse, udendørs, lingeri, auto tør, miks, anti-kHåndklæder, bluse, udendørs, lingeri, auto tør, miks, anti-kHåndklæder, bluse, udendørs, lingeri, auto tør, miks, anti-k

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 112 liter112 liter112 liter112 liter


	PriceField: 6.499,00 kr.


