
ซีรี่ 6, เครื่องอบผ้าเทคโนโลยี heat pump, 9
kg
WTW85560TH

● SelfCleaning Condenser:
ดูแลคอนเดนเซอร์ให้ปลอดขุยผ้าเพื่อรักษาระดับการประหยัดพลังงานให้อยู่ที่
A++

● AutoDry: อบผ้าให้แห้งตามระดับความแห้งที่คุณต้องการได้โดยอัตโนมัติ
● Duo-Tronic เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้นให้และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม

เพื่อป้องกันความร้อนทำลายเนื้อผ้า
● ผนังด้านข้างเครื่องออกแบบเพื่อลดการสั่นสะเทือน

ให้การซักและการปั่นผ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
● ระบบ SensitiveDrying: อบแห้งอย่างอ่อนโยน ไม่ทำให้ผ้ายับ

ข้อมูลทางเทคนิค
Built-in / Free-standing : การวางโดยอิสระ
ท๊อปที่เคลื่อนย้ายได้ : ไม่ใช่
บานพับประตู : ด้านขวา
สี/ วัสดุเครื่อง : White
ความยาวสายจ่ายไฟฟ้า : 145.0 ซม. 
ความสูงรวม worktop : 0 mm 
ขนาดของผลิตภัณฑ์ : 842 x 598 x 613 mm 
น้ำหนักสุทธิ : 52.9 กก. 
ปริมาตรดรัม : 112 l 
Fluorinated greenhouse gases : ไม่ใช่
Type of refrigerant : R290
Hermetically sealed equipment : ใช่
The quantity expressed in CO2 equivalent : 0.000 ตัน 
ระดับการต่อ : 1000 W 
กระแส (แอมแปร์) : 10 A 
แรงดันไฟฟ้า : 220-240 V 
ความถี่ : 50 Hz 
Drying process : automatic
ความจุ ผ้าฝ้าย - ใหม่ (2010/30/EC) : 9.0 กก. 
ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน - ใหม่ (2010/30/EC) : A++
Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC) :
2.06 kWh 
Standard cotton programme time at full load : 166 น้อยที่สุด 
Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC) :
1.24 kWh 
Standard cotton programme time at partial load : 108 น้อยที่สุด 
Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/
EC) : 259.0 kWh/annum 
Power consumption in off-mode - NEW (2010/30/EC) : 0.10 W 
Power consumption in left-on mode - NEW (2010/30/EC) : 0.10 W 
Üzemkész állapot időtartama : 30 น้อยที่สุด 
Weighted programme time : 133 น้อยที่สุด 
Condensation efficiency class - NEW (2010/30/EC) : A
Average condensation efficiency full load (%) : 91 % 
Average condensation efficiency partial load (%) : 91 % 
Weighted condensation efficiency for the standard cotton programme
at full and partial load : 91 % 
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ข้อมูลด้านเทคนิค

- ความจุ 9 kg กก.

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (สูง x กว้าง x ลึก): 84.2 x 59.8 x 61.3 ซม.

- ประตูเครื่องซักกว้าง 39ซม., เปิดกว้าง 170 องศา

โปรแกรม

คุณลักษณะพิเศษ

- SelfCleaning Condenser ทำความสะอาด Condenser
โดยอัตโนมัติ ช่วยให้เครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพ
ปราศจากกังวลจากสิ่งสกปรกอุดตันที่อาจก่อให้เกิดการอบผ้าไม่แห้ง

- Sensitive Drying system
ลมอุ่นเป่าผ้าและระบบถังอบออกแบบพิเศษเพื่อถนอมใยผ้า

- ปรับระดับความแห้งของผ้าได้เองตามต้องการ

- อบแบบลดรอยยับ 120 นาที หรือ 120นาที

- ควบคุมการทำงานระบบสัมผัส: Low heat, less ironing, programme
length, start/pause, fine-tuning of drying aim, 24h end time delay

- ลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องในขณะทำงานด้วยการออกแบบพาแนลด้านข้างแบบ
Anti-Vibration

หน้าจอแสดงผลและระบบการเตือน

- หน้าจอ LED แสดงผล แสดงขั้นตอนการทำงาน, เวลาสิ้นสุดการทำงาน,
ฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษ

- เสียงเตือนเมื่อการอบเสร็จสิ้น

ระบบความปลอดภัย

- ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่นเครื่อง

- Duo-Tronic เซ็นเซอร์วัดระดับความชื้นให้และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
เพื่อป้องกันความร้อนทำลายเนื้อผ้าV
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