Kombinerad tvättmaskin-torktumlare
WD 15H540DN

WD 15H540DN

vit

14290 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)
Produktegenskaper
Förbrukning och prestanda
k Kapacitet: 7 kg vit- och kulörtvätt - torkar 4 kg nonstop
k Energieffektivitetsklass: A
k Energiförbrukning tvätt och torkning 4.76 kWh,
vattenförbrukning tvätt och torkning 57 l i normerat
standardprogram
k Högsta centrifugeringshastighet: 1500 varv/min
k iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
Program och specialfunktioner
k Automatiskt tvätt- och torkprogram för 4 kg
k Air Condensation Technology: ingen vattenförbrukning
under torkning
k Refresh - specialprogram med ånga för uppfräschning
k autoDry-funktion, Tidsstyrda program
k Fläckprogram för 6 olika fläcktyper
k Specialprogram: Refresh, Mix, Outdoor/Impregnering,
Skjortor, Supersnabb 15, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden,
k varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med
perfekt resultat
Design och komfort
k Stor display med visning av programförlopp, temperatur,
varvtal, resttid, barnspärr och fördröjd start upp till 24 h
k Visar rekommenderad maximal tvättmängd för valt
program
k varioSoft-trumma: tvättar både skonsamt och effektivt
k Belysning i trumman
Teknik
k waterPerfect Plus: avancerat system för resurssnål
vattenförbrukning
k Flödessensor för optimal vattenförbrukning
k Skumavkänning
k Obalanskontroll

BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, Telefon: 08-734 12 00
www.siemens-home.se
Konsumentinformation: 08-734 12 99.

Kombinerad tvättmaskin-torktumlare
WD 15H540DN

Säkerhet
k aquaStop
k Barnspärr
Installation
k Luckhängning vänster
k 32 cm stor lucköppning, lucka med 180° öppningsvinkel
Extra tillbehör / Passar till
WZ 10130

Tilloppsslang för tvättmaskin

EAN-kod
4242003659083
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285 kr
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Basfakta
Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 590
Anslutningseffekt (W): 2200
Energiförbrukning, endast tvätt (kWh): 0.70
Energiförbrukning tvätt- och torkomgång (kWh): 4.76
Vattenförbrukning, tvätt och torkning av max tvättmängd (l): 57
Vattenförbrukning för referensprogram, endast tvätt (l): 51
Tvättid, testprogram (min): 285
Genomsnittlig tvättid, 60°C bomull och fylld maskin EN 60456 (min): 540
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
Buller, torkning (dB (A) re 1 pW): 61
Anslutningskabelns längd (cm): 210
Skapad: 2015-02-21

Piktogramförklaringar
Energieffektivitetsklass A

Självrengörande kondensor

EU:s energiklassmärkning, som har funnits sen
1995, ger standardiserade uppgifter om
hushållsapparaternas energi- och
vattenförbrukning. EU:s energiklassmärkning
går från A+++ (bäst) över A till G (sämst). Den
högsta energiklassmärkningen för ugnar, spisar,
vinskåp och torktumlare är för närvarande
energiklass A.

Kondensorn rengörs automatiskt upp till 4
gånger under torkningen. Torktumlaren
behåller på så vis sin låga energiförbrukning
torkomgång efter torkomgång

Ylle handtvätt

iQdrive

Ylleprogrammet med anpassad temperatur och
extra skonsam centrifugering, som vaggar dina
ylleplagg för att förhindra att de filtar sig. Precis
som vid handtvätt!

iQdrive är en kolborstfri motor som drivs av en
permanentmagnet, vilket minimerar friktion
och slitage och gör den bättre än
konventionella motorer ifråga om prestanda
och hållbarhet. Kolborstfri magnetdrift ger även
låg ljudnivå och låg energiförbrukning.

autoDry

varioSoft-trumma

autoDry mäter kontinuerligt klädernas
restfuktighet och anpassar automatiskt
torkprocessen till det programval man har gjort.
En garanti för rätt torrhetsgrad.

Droppformat mönster. Skonsamt när trumman
snurrar åt ena hållet. Och kraftfullare när den
snurrar åt andra hållet, du får två trummor i en.
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Outdoor / Impregnering
Specialprogram for att tvätta kläder i moderna
mikrofiber och vattentäta material. För
bibehållen förmåga att stå emot väta kan man
impregnera sina vattentäta kläder genom att
tillsätta impregneringsmedel i
sköljmedelsfacket.
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10 års motorgaranti för iQdrive
tvättmaskiner
Vi vill att du ska vara nöjd. Även långt efter ditt
köp. Den innovativa teknologin hos iQdrive
kolborstfria motor gör tvättmaskinen snabb,
energieffektiv och hållbar. Motorn är designad
för att hålla länge och därför ger vi dig 10 års
motorgaranti. Gäller för alla våra iQdrive
tvättmaskiner som är köpta och använda i
Sverige.

