
Serie | 6, Kuivaava pyykinpesukone,
10/6 kg, 1400 rpm
WDU8H541SN

Kuivaava pyykinpesukone AutoDry-
toiminnolla. Home Connect lisää
käyttömukavuutta.
● AutoDry-kuivaus: täsmällinen ja hellävarainen kuivaus, joka

jättää pyykkisi juuri niin kuivaksi tai kosteaksi kuin haluat.
● Home Connect: verkkoonkytkettävät kodinkoneet on tehty

helpottamaan arkeasi.
● Tässä laitteessa on erittäin energiatehokas, hiljainen ja kestävä

EcoSilence Drive™ ‑moottori, jolla on 10 vuoden takuu.
● Wash & Dry 60: Pese ja kuivaa pieni määrä pyykkiä tehokkaasti

60 minuutissa.
● Urheiluvaatteet: ihanteellinen pesu ja kuivaus funktionaalisille

tekstiileille kuten urheiluvaatteille, jotka on valmistettu
mikrokuitu- tai synteettisist materiaaleista.

Tekniset tiedot
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :  Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso :  Ei
Oven sarana :  Vasen
Virtajohdon pituus (cm) :  210
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :  850
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :  848 x 598 x 616
Nettopaino (kg) :  84,757
Rummun tilavuus (l) :  70
EAN-koodi :  4242005203710
Liitännän arvo (W) :  2050
Tarvittava sulake (A) :  10
Jännite (V) :  220-240
Taajuus (Hz) :  50
Hyväksyntätodistukset :  CE, VDE
Energiankulutus (pesu ja kuivaus täydellä koneella) (kWh) :  7,30
Energiankulutus (pelkkä pesu) (kWh) :  1,30
Vedenkulutus (pesu- ja kuivausohjelma) (l) :  150
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Kuivaava pyykinpesukone AutoDry-
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käyttömukavuutta.

Teho ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A - G) / pesutulosluokka
A

- Energiankulutus pesu ja kuivaus 7.3 kWh, vedenkulutus pesu
ja kuivaus 150 l

- Täyttömäärä: pesu 10 kg ‒ kuivaus 6 kg

- Rummun tilavuus: 70 l

- Automaattinen pesu- ja kuivausohjelma (6 kg)

- Linkousnopeus: 1400 - 400 kierr/min

- Äänentaso pesu (dB): 45

- Äänentaso linkous (dB): 70

- Äänitaso kuivaus: 60 db

Ohjelmat

- Erikoisohjelmat: Rummun puhdistus (muistutustoiminnolla),
Superpika 15, Lisähuuhtelu/tärkkäys, Mix, myTime, Veden
poisto/linkous, App Programs, Sport

- kuivausohjelmat: puuvilla, siliävät

- Erikoisohjelmat kuivaus: Refresh, myTime, Remote Program,
Wash & Dry 60'

- Home Connect -sovelluksen kautta valittavissa olevat
ohjelmat: AllergyPlus / Hygiene, Down, Pyyhkeet, Paidat

Erikoisohjelmat

- Home Connect: Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus
mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai
tablettitietokoneella., iService Remote -etädiagnostiikka

- Lisävalinnat pesuohjelmille: 1–3 lisähuuhtelua, Helppo silitys,
Hygienia, Lapsilukitus, Muisti, Hiljainen pesu, SpeedPerfect,
Esipesu, Vesi plus

- Lisävalinnat kuivausohjelmille: Silityskuiva, Erittäin hiljainen,
Solo dry, Speed, Kaappikuiva, Kaappikuiva Plus, Pesu+kuivaus

- AutoDry-toiminto, Aikaohjelmat

Mukavuus ja turvallisuus

- Reload-pyykinlisäystoiminnon ansiosta voit lisätä pyykkiä vielä
pesuohjelman alkamisen jälkeen.

- Ergonominen viisto ohjelmapaneeli

- AquaStop-vesivahinkosuoja takuulla: moninkertainen
järjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko käyttöiän ajan.

- EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

- EcoSilence Drive -moottorilla 10 vuoden moottoritakuu

- Yksi valitsin kaikille pesu- ja erikoisohjelmille

- Suuri LED-kosketusnäyttö näyttää valitun ohjelman
yksityiskohtaiset tiedot sekä täyttösuosituksen ja
kulutusarvion.

- Hellävarainen ja tehokas WaveDrum-muotoiltu rumpu

- Sisävalaistus: Sisävalaistus: LED

- ActiveWater™Plus – mukauttaa vedenkäytön aina
automaattisesti pyykkimäärän ja tekstiilityypin mukaan.

- Automaattinen täyttömäärän tunnistus mittaa tarkasti
pyykkimäärän ja suhteuttaa käytetyn vesimäärän erikseen
jokaisella pesukerralla.

- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön,
käyntiääni on hiljaisempi

- Pohjassa äänieristyslevy

- Lisä-äänieritys

- Automaattinen vaahdontunnistus

- Epätasapainon tunnistus

- Äänimerkki ohjelman päätyttyä

- Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin

- Elektroninen lapsilukitus valitsimille

- Vasemmalle avautuva luukku

- Luukun haka metallia

- Luukun lukitus: Magneettilukko

Tekniset tiedot

- Voidaan työntää työtason alle.

- Mitat (K x L): 84.8 cm x 59.8 cm
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