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WTB66200BY
EcoLogixx 8 SelfCleaning Condenser
Kondenzációs szárító hőszivattyúval

Teljesítmény- és fogyasztásadatok
• Kapacitás (pamut): 8 kg

• Működési elv: kondenzációs

• Energiahatékonysági osztály: A++

• ActiveAir Technology, meleg levegő előállítására

• Energiafogyasztás: 225,00 kWh/év. Az érték 160 teljes és részleges töltetű
normál pamutprogrammal végzett szárítási cikluson és a kis villamosenergia-
fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges ciklusonkénti energiafogyasztás
függ a készülék üzemeltetési módjától.

• A teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 1.79 kWh, a
részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás: 1.02 kWh.

• Zajszint: 65 dB (A) re 1 pW

Programok
• Speciális programok: gyapjú , mix, törölköző szárítás, időprogram (meleg),

időprogram (hideg), sportruha szárítás, tolltöltetű anyagok, szuper 40 perc, blúz/
ing szárítás

További opciók
• Max. 60 perc ruhalazítás a program végén

• Nyomógombok: start/szünet, kímélő, jelzés, gyűrődésmentesítő program,
programidő, szárítás finomhangolása, 24 ó időzítő beállítás

Biztonság és kényelem
• Öntisztító kondenzátor

• duoTronic készülékvezérlés

• Teljesen elektronikus egy gombos programválasztó nedvesség-, idő-, és
speciális programokra

• LED kijelző a hátralévő idő, és az időprogramozás kijelzésére, programfutás és
speciális funkciók megjelenítésére.

• Nagyméretű: nemesacélból készült dob textilkímélő kialakítással, soft
emelőlapátokkal.

• Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítettebb dobmozgások

• Belső dobvilágítás: LED

• Gyermekzár

• Hangjelzés a program végén

• Üvegajtó, jobboldali ajtónyitás, az ajtó színe: ezüstfehér.

• Kényelmi zár

• Ajtónyitás iránya: jobb

• Fém ajtózáró kar

Technikai információk
• Méretek (magasság x szélesség x mélység): 84.2 x 59.7 x 63.6 cm

• 85 cm-es pult alá csúsztatható

Beépített tartozék

Különleges (megvásárolható)
tartozék

• WMZ20500 Állvány, fiókkal
• WTZ11400 Rögzítő ker WTE84.+W
• WTZ20410

Színvariációk

Jellemzõk
Kiviteli forma : Szabadonálló készülék
Levehető munkalap : Nem
Ajtónyitás iránya : jobb
Készülékház színe / anyaga : fehér
Csatlakozókábel hossza (m) : 145.0
Magasság nélkül munkalap (mm) : 842
A készülék méretei (mm) : 842 x 597 x
636
Nettó súly (kg) : 55
Dob űrtartalma (l) : 112
Fogyasztási és csatlakoztatási
jellemzõk
Teljesítményigény (W) : 1000
Biztosíték : 10
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia : 50
Engedélyező okirat : CE, VDE
en: Drying process : Automata
szárítógép
A teljes töltetű normál
pamutprogramhoz tartozó előírt
kapacitás kg-ban - NEW (2010/30/EC) :
8.0
A teljes töltetű normál pamutprogram :
Pamut, szekrény száraz
Energiahatékonysági osztály - NEW
(2010/30/EC) : A++
Teljes és normál pamutprogramhoz
tartozó energiafogyasztás - NEW
(2010/30/EC) : 1.79
Teljes töltetű normál pamutprogram :
134
Részleges töltetű normál
pamutprogramhoz tartozó
energiafogyasztás - NEW (2010/30/
EC) : 1.02
Részleges töltetű normál
pamutprogram : 85
Súlyozott éves energiafogyasztás -
NEW (2010/30/EC) : 225.0
Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt
üzemmódban - NEW (2010/30/EC) :
0.10
Villamosenergia-fogyasztás
bekapcsolva hagyott üzemmódban -
NEW (2010/30/EC) : 1.00
A bekapcsolva hagyott üzemmód
időtartama - NEW (2010/30/EC) : 0
Súlyozott programidő : 106
Kondenzációhatékonysági osztály -
NEW (2010/30/EC) : B
Teljes töltetű normál pamutprogram
átlagos kondenzációhatékonysága : 88
Részleges töltetű normál
pamutprogram átlagos
kondenzációhatékonysága : 88
Súlyozott kondenzációhatékonyság : 881
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