Serie | 6, Kombinert vask og tørk,
10/6 kg, 1400 omdr./min.
WDU8H541SN

Vask/tørk kombinasjon med AutoDry:
tørker like bra som den vasker. Med Home
Connect for ekstra brukervennlighet.
●

●

●

●

●

Wash & Dry: vask og tørk opptil 6 kg eller bare vask opptil 10
kg.
Tørk vasken skånsomt til ønsket tørkegrad ved hjelp av
AutoDry.
Home Connect: smarte hvitevarer for en enkelere hverdag.
EcoSilence Drive™: svært energieﬀektiv motor med 10 års
garanti som gir stillegående drift og ekstra lang levetid.
Ekstra behagelig drift med DirectSelect display og belyst bryter
for enkelt programvalg.

Teknisk data
Konstruksjonstype :
Frittstående
Avtakbar topplate :
Nei
Dørhengsel :
Venstre
Lengden på strømledningen (cm) :
210
Høyde på avtakbar topplate (mm) :
850
Mål (H x B x D) (mm) :
848 x 598 x 616
Nettovekt (kg) :
85,660
Volum innertrommel (l) :
70
EAN-kode :
4242005203710
Tilkoblingseﬀekt (W) :
2050
Sikring (A) :
10
Spenning (V) :
220-240
Frekvens (Hz) :
50
Godkjennelse :
CE, VDE
Energiforbruk (vask og tørk av full vaskemaskin) (kWh) :
7,30
Energiforbruk (kun vask) (kWh) :
1,30
Vannforbruk (vask og tørk av full vaskemaskin) (l) :
150
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Serie | 6, Kombinert vask og tørk, 10/6 kg,
1400 omdr./min.
WDU8H541SN
Vask/tørk kombinasjon med AutoDry: tørker
like bra som den vasker. Med Home Connect
for ekstra brukervennlighet.

Eﬀekt/Forbruk
Programmer

- Standardprogrammer vask: bomull, easy care, ﬁnvask/silke,
ull/håndvask

- Spesialprogrammer vask: Drum clean with reminder,
SuperKort 15', Ekstra skylling/stiving, Mix, MyTime,
utpumping / sentrifugering, Remote Program, Sport

- Tilleggsopsjoner vask: 1 - 3 add. rinse cycles, Easy iron,

HygieneCare, Child lock, Memory, Night Wash / Silent Wash,
SpeedPerfect, Prewash, Water plus

- Standardprogrammer tørk: bomull, easy care
- Spesialprogrammer tørk: Oppfriskning, My Time, Remote
Program, Wash & Dry 60'

- Tilleggsopsjoner tørk: Iron dry, Night Dry/Silent Dry, Solo Dry,
Speed, Cupboard dry, Cupboard dry+, Wash + Dry

- Programmer via app: AllergyPlus / Hygiene, Down, Towels,
Shirts

- Mest vanlige vaskeprogramnmer kan brukes for seg selv, eller
som vask/tørk-kombinasjon i ett program.

- Tidsstyrt, Automatisk tørking
Komfort og sikkerhet

- Reload funksjon: gjør det mulig å legge til vask selv etter at du
har startet maskinen.

- Home Connect: Remote Monitoring and Control
- AquaStop med levetidsgaranti mot vannskader
- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående
motorteknologi

- 10 års motorgaranti
- Stort touch LED-display
- WaveDrum trommelsystem for skånsom eller intensiv vask
- LED
- Ja
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Serie | 6, Kombinert vask og tørk, 10/6 kg,
1400 omdr./min.
WDU8H541SN
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