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Bosch - Bosch WTW85B49SN - Kondenstørretumbler

9 kg tørretumbler med SelfCleaning Condenser, tørretumbleren som
rengør kondensatoren for dig og holder det lave energiforbrug A++ hele
produktets levetid.

• Den selvrensende kondensator fra Bosch holder sig selv ren
Kondensatorer, som ikke rengøres jævnligt, stopper til og skal rengøres
manuelt. Den selvrensende kondensator spules ren automatisk op til 4
gange pr tørrecyklus. Tumbleren anvender det vand, som den selv
genererer i tørreprocessen. Det sparer dig tid og du er garanteret et
effektivt tørreresultat hver gang.

• 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.

• AntiVibration-design: Mere stabilitet og mindre vibrationer
Designet på maskinens sidevægge er ikke kun flotte. Strukturen gør
maskinen mere stabil og vibrationerne reduceres. Alle vaskemaskiner og tørretumblere fra Bosch er optimalt lyddæmpet - selv
centrifugeringen er meget stille.

• 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.

• Quick 40' tørring
Hurtigtørring inden for 40 minutter, velegnet til en lille mængde syntetiske fibre og tynde stoffer. Præcist temperaturstyringssystem og
realtidsovervågning af graden af tørt og vådt tøj. Du kan iklæde dig tøjet umiddelbart efter tørringen er udført.

• Energiklasse A++: tørrer meget effektivt
Effektiv og energibesparende tørring.

• Lydniveau 65 dB: behageligt stille
Restidsvisning: du ved altid, hvor lang tid, der er tilbage på det aktuelle tørreprogram.

• Tromlebelysning giver dig fuldt overblik over tørringen
Få et godt overblik når maskinen skal tømmes, det er let at se, hvis alt tøjet ikke er taget ud.

   9 kg kapacitet  Kondens med varmepumpe  Selvrensende kondensator / AutoDry  Energiklasse A++
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 50,404 kg50,404 kg50,404 kg50,404 kg

Selvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensatorSelvrensende kondensator JaJaJaJa

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2010/30/EC, Directive 392/2012/EUDirective 2010/30/EC, Directive 392/2012/EUDirective 2010/30/EC, Directive 392/2012/EUDirective 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

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 2,05 kWt2,05 kWt2,05 kWt2,05 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-tromlelysLED-tromlelysLED-tromlelysLED-tromlelys

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

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

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 2,05 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,25 kWt - tørring - delvis2,05 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,25 kWt - tørring - delvis2,05 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,25 kWt - tørring - delvis2,05 kWt - tørring - fuld last ¦ 1,25 kWt - tørring - delvis

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 238 min, - tørring - fuld last ¦ 151 min, - tørring - delvis238 min, - tørring - fuld last ¦ 151 min, - tørring - delvis238 min, - tørring - fuld last ¦ 151 min, - tørring - delvis238 min, - tørring - fuld last ¦ 151 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

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

TørretypeTørretypeTørretypeTørretype KondensatorKondensatorKondensatorKondensator


	PriceField: 7.999,00 kr.


