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Bosch - Bosch WTU876B9SN - Kondenstørretumbler med varmepumpe

  Bosch Kondenstørretumbler med varmepumpe WTU876B9SN9 kg
tørretumbler med varmepumpe og selvrensende kondensator. Få perfekte
resultater hver gang med et konstant lavt energiforbrug A ++.SelfCleaning
Condenser™: aldrig mere manuel rengøring med den selvrensende
kondensator. Energivenlig drift i hele maskinens levetid.SensitiveDrying-
system: tørrer jævnt og skånsomt takket være den unikke tromlestruktur.
Lydniveau 64 dB: tørrer behageligt stille.DirectSelect-Display: ekstra
brugervenligt touch display med belyst programvælger og intuitiv betjening.
Selvrensende tørretumblerTørretumbler med selvrensende kondensatr
giver høj energieffektivitet i maskinens levetid.AntiVibration-design™: Mere
stabilitet og mindre vibrationerDet nye design på maskinens sider er ikke
kun flot. Strukturen skaber stabilitet og mindre vibration. Desuden er alle
vores vaskemaskiner og tørretumblere optimalt lyddæmpede – selv
centrifugeringen er meget stille.Effektivt nu – og altidEn varmepumpe-
tørretumbler med en selvrensende kondensator beskytter tøjet og er
samtidig særdeles energieffektiv. Med selvrensnings-teknologien bliver
kondensatoren renset automatisk op til fire gange under en tørreproces
med fremragende energieffektivitet - tørring efter tørring. Bosch
varmepumpe-tørretumblere er konstrueret til effektiv, skånsom og perfekt
tørring af tøj.•Energiklasse: A++

• Årligt energiforbrug: 243

• Kapacitet (Kg): 9

• Varmepumpeteknologi: Ja

• Kondenseringsklasse: A

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 392/2012/EUVDE, Directive 2010/30/EC, Directive 392/2012/EUVDE, Directive 2010/30/EC, Directive 392/2012/EUVDE, Directive 2010/30/EC, Directive 392/2012/EU

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz
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Teknisk information fortsat

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 1,97 kWt1,97 kWt1,97 kWt1,97 kWt

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signal

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

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 24 timer24 timer24 timer24 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner LED-tromlelys, Sensitive-tromleLED-tromlelys, Sensitive-tromleLED-tromlelys, Sensitive-tromleLED-tromlelys, Sensitive-tromle

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Indikator for resterende tid, filter indikator, indikator afIndikator for resterende tid, filter indikator, indikator afIndikator for resterende tid, filter indikator, indikator afIndikator for resterende tid, filter indikator, indikator af

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel HøjreHøjreHøjreHøjre

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,1 W0,1 W0,1 W0,1 W

StiktypeStiktypeStiktypeStiktype EuroEuroEuroEuro

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 1,97 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,16 kWt - tørring - delvis1,97 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,16 kWt - tørring - delvis1,97 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,16 kWt - tørring - delvis1,97 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,16 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 162 min, - tørring - fuld last ¦ 104 min, - tørring - delvis162 min, - tørring - fuld last ¦ 104 min, - tørring - delvis162 min, - tørring - fuld last ¦ 104 min, - tørring - delvis162 min, - tørring - fuld last ¦ 104 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 AKlasse AKlasse AKlasse A

Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring)Støjniveau (tørring) 64 dB64 dB64 dB64 dB

Maksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitetMaksimal tørrekapacitet 9 kg9 kg9 kg9 kg

Tørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre ProgrammerTørre Programmer Min favorit, skånevask, håndklæder, tid tør, bluse, silke, sMin favorit, skånevask, håndklæder, tid tør, bluse, silke, sMin favorit, skånevask, håndklæder, tid tør, bluse, silke, sMin favorit, skånevask, håndklæder, tid tør, bluse, silke, s

TørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitetTørretromlekapacitet 112 liter112 liter112 liter112 liter

Standard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogramStandard tørreprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

Programtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørringProgramtid for vægtet tørring 129 min,129 min,129 min,129 min,

Vægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitetVægtet kondenseringseffektivitet 91 %91 %91 %91 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for fuld ladning 91 %91 %91 %91 %

Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladningGennemsnitlig kondenseringseffektivitet for delvis ladning 91 %91 %91 %91 %


	PriceField: 9.499,00 kr.


