
WTW 855R9SN balta

Gali būti kombinuojama su: WAW32468SN

Produkto charakteristikos

Efektyvumas ir pajėgumas
– Talpa: 9 kg
– Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A++
– Suvartojamos energijos kiekis yra 258 kWh per metus,

nustatytas per 160 įprastų plovimo ciklų standartine
medvilnės programa visa ir pusine įkrova

Programos ir specialios funkcijos
– Savaime išsivalantis kondensatorius
– AutoDry, elektroninis drėgmės atpažinimas
– Specialios programos: Vilna, Mišrūs, Medvilnė

nelyginama, Sintetiniai nelyginami, Šiltas džiovinimas
pagal laiką, Sporto drabužiai, Pūkiniai drabužiai, „super
quick 40“ (ypač trumpa programa), Marškiniai/Verslo
drabužiai, Verslo drabužiai, Kasdieniniai drabužiai

– Specialios programos skirtos drabužių džiovinimui
garuose: Medvilnė nelyginama, Sintetiniai nelyginami

– Specialios garų programos skirtos drabužių
atgaivinimui: Verslo drabužiai, Kasdieniniai drabužiai

– Apsauga nuo glamžymosi iki 120 min programos
pabaigoje

Dizainas ir patogumas
– Large LED-Display for remaining time and 24 h end

time delay, programme status indication, special
functions.

– Jutikliniai TouchControl mygtukai: Pradžia/pauzė, Itin
jautrūs/Delikatūs audiniai, Signalas, 24 h atidėtas
įjungimas

– Mažiau vibruojanti konstrukcija: stabilesnis ir tyliau
veikiantis prietaisas

– Tausojanti SensitiveDry džiovinimo sistema: Itin didelis
nerūdijančio plieno būgnas su tekstilę saugančiu
specialiu paviršiumi ir soft-design griebtuvais

Technologija
– „ActiveAir“ technologija: energetiškai efektyvi šiluminio

siurblio technologija
– Garsinis programos pabaigos signalas
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Saugumas
– Elektroninis užraktas nuo vaikų

Montavimas
– Į dešinę atidaromos durelės
– Šlanga vandens išleidimui ir talpa kondensatui

Papildomi priedai
WMZ 20500 Cokolis džiovyklei su stalciumi 539 Lt
WTZ 11400 Sujungimo remas su ištraukiama plokšte 389 Lt
WTZ 20410 Džiovykles su skalbykle sujungimo remas 75 Lt

EAN-kodas
4242002815862

Pagrindinė informacija
Gaminio išmatavimai (mm): 842 x 598 x 636
Prijungimo galia (W): 1000
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW): 65
Elektros laidos ilgis (cm): 145.0
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Piktogramos

ActiveSteam
Įprasta šeimyna praleidžia iki 10 dienų per
metus vien tik lygindama drabužius.
ActiveSteam technologija išdžiovina jūsų
skalbinius su garais, todėl praktiškai jums
net nereikia jų lyginti. Marškinėliai po
džiovinimo būna be raukšlių, tad galite juos
iškart nešti tiesiai į kabyklą. Džiovintuvas su
ActiveSteam technologija turi dvi funkcijas
su garais: džiovinimą be raukšlių bei sausų
drabužių sudrėkinimą. Garai gali būti ir sausi,
ir drėgni. Su garais galite atsikratyti blogų
kvapų bei smulkių purvo dalelyčių.

AutoDry
AutoDry džiovinimo stebėjimo sistema
nustato, kiek išdžiūvę bus jūsų skalbiniai po
džiovinimo. Jutikliai tiksliai ir automatiškai
matuoja temperatūrą. Naudodamasi
temperatūros skirtumu, likusiu drėgnumu
bei pasirinktu džiovinimo lygiu, sutaupo laiko
ir elektros energijos.

Green Technology inside
Bosch etiketė „Green Technology inside“
reiškia, kad gaminiai yra itin efektyvūs
energijos ir išteklių tausojimo požiūriu ir, kad
pritaikius naujausias technologijas
pasiekiami geriausi rezultatai ir kaip ir visi
Bosch gaminiai pagaminti laikantis tvarumo
kriterijų. Etiketė reiškia mūsų gaminių
energijos sąnaudų efektyvumą ir tvarumą –
tiesiog dėl jų „Green Technology inside“.
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