
Serie | 4, Kondenzációs szárítógép, 8
kg
WTN83202

Különleges (megvásárolható) tartozék
WMZ20600 : Gyapjúszárító kosár - szárítógéphez
WTZ11400 : Rögzítő keret szárítóhoz
WTZ20410 : Összeépítő keret

Kondenzációs szárító. Gyűrődésgátló és
különösen kíméletes a ruhaneműkhöz.
Valamint meglepően csendes is.
● AutoDry: automatikusan szárít és pont annyira, amennyire

szeretné.
● AntiVibration design: Rendkívül stabil és kényelmesen csendes

a speciális rezgésvédelemnek köszönhetően.
● Gyors szárítás: a hőszivattyúnak köszönhetően a teljes töltet

szárítása akár 35 perccel hamarabb is elkészülhet.
● SensitiveDrying rendszer: gyengéd szárítás gyűrődések nélkül.
● AllergyPlus: kifejezetetten az allergiában szenvedők és az

érzékeny bőrűek számára kifejlesztve.

Műszaki adatok
Kiviteli forma : Szabadonálló készülék
Levehető munkalap : Nem
Ajtónyitás iránya : Jobb
Csatlakozókábel hossza : 145,0 cm 
Magasság munkalappal : 0 mm 
A készülék méretei : 842 x 598 x 613 mm 
Nettó súly : 38,8 kg 
EAN-kód : 4242005199204
Teljesítményigény : 2800 W 
Biztosíték : 13/10 A 
Feszültség : 220-240 V 
Frekvencia : 50 Hz 
Engedélyező okirat : CE, VDE
A teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó előírt
kapacitás-ban : 8,0 kg 
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : B
Teljes és normál pamutprogramhoz tartozó energiafogyasztás :
4,63 kWh 
Teljes töltetű normál pamutprogram : 137 min 
Részleges töltetű normál pamutprogramhoz tartozó
energiafogyasztás : 2,61 kWh 
Részleges töltetű normál pamutprogram : 79 min 
Súlyozott éves energiafogyasztás : 560,0 kWh/év 
Súlyozott programidő : 104 min 
Teljes töltetű normál pamutprogram átlagos
kondenzációhatékonysága (%) : 88 % 
Részleges töltetű normál pamutprogram átlagos
kondenzációhatékonysága (%) : 88 % 
Súlyozott kondenzációhatékonyság (%) : 88 % 
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Kondenzációs szárító. Gyűrődésgátló és
különösen kíméletes a ruhaneműkhöz.
Valamint meglepően csendes is.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: B

- Energia²: 560 kWh

- Töltetkapacitás: 1 - 8 kg

- Program hossza³: 137 perc

- Zajszint: 65 dB (A) re 1 pW

- Kondenzációs hatékonysági osztály ⁴: B

- Kondenzációs hatékonyság ⁵: 88 %

Programok

- Speciális programok: gyapjú, mix, időprogram (meleg),
időprogram (hideg), allergia plusz, sportruha szárítás,
tolltöltetű anyagok, 15' ingek

További opciók

- Max. 120 perc ruhalazítás a program végén

- Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: kímélő,
gyűrődésmentesítő program, időzítő beállítás, programidő,
szárítás finomhangolása, 24 órás időzítő beállítás

Biztonság és kényelem

- DuoTronic készülékvezérlés

- Teljesen elektronikus egy gombos programválasztó
szenzorvezérelt-, idő-, és speciális programokra

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

- Sensitive Drying System: nagyméretű, galvanizált dob
textilkímélő kialakítással, soft emelőlapátokkal.

- Gyapjúszárító kosár: nincs

- Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítettebb
dobmozgások

- Belső dobvilágítás: nincs

- Kondenzvíz leeresztő készlet: nincs

- Gyermekzár

- Hangjelzés a program végén

- Műanyag ajtó, az ajtó színe: fehér.

- Kényelmi zár

- Fém ajtózáró kar

- Ajtónyitás iránya: jobbra nyíló

Technikai információk

- Méretek (magasság x szélesség x mélység): 84.2 x 59.8 x 65.1
(Ellenőrizze a méretrajzokat!)

- 85 cm-es pult alá csúsztatható

¹ Energiahatékonysági osztályok, A +++ - tól D -ig

2 Energiafogyasztás kWh / év, a standard pamutprogram 160 szárítási
ciklusa alapján teljes és részleges terhelés mellett, valamint az
alacsony fogyasztású üzemmódok fogyasztása
³ A normál pamutprogram programideje teljes terheléssel
⁴ Kondenzációs hatékonysági osztály A -tól G -ig
⁵ Súlyozott kondenzációs hatékonyság a normál pamutprogramhoz
teljes és részleges terhelésnél
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