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Droogkast: Siemens WT48Y773FG
De droogautomaat met warmtepomp-technologie. IF Design
award.
Nooit meer uw condensor schoonmaken: selfCleaning
condensor
De condensor wordt iedere keer grondig schoongemaakt
tijdens het drogen. Verschillende keren. Het resultaat is een
condensor zonder pluizen waarbij het stroomverbruik laag blijft
- extreem laag.
Bijzonder zacht en voorzichtig drogen:
softDry-trommelsysteem
Dit unieke trommelsysteem zorgt voor een constante
luchtstroom en een constante temperatuur. De golfvormige
armen bewegen de warme lucht en verdelen de was zachter
en efficiënter dan tot nu toe mogelijk was. De nieuwe
zacht-was trommelopbouw laat het wasgoed door de trommel
glijden alsof het op een luchtkussen zweeft.
Het eerste 40-minuten droogprogramma van Siemens: Rapid
40
Het wasgoed dat u heeft gewassen met het Rapid 15
wasprogramma is perfect droog in slechts 40 minuten door de
optimale temperatuurregeling en de speciale afkoelfase.
Intuïtief te bedienen met een handige extra functie: het grote
display met eindtijduitstel
Het grote display zorgt voor optimaal gemak en maximale
flexibiliteit bij het wassen. U ziet in een oogopslag alle
relevante informatie over het wasprogramma zoals
programmastappen, temperatuur en snelheid. Bovendien
biedt het display extra functies zoals de 24-uurs eindtijduitstel
en nog veel meer.

Eigenschappen:
Bediening op afstand

nee

Breedte

59.8 cm

Diepte

58 cm

Droogresultaat

A

Energieklasse

A+++

Geluidsniveau

61 dB(A)

Glazen deur

ja

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.

De Sutter Electronics NV BTW BE0417316665
01/06/2020 22:52:24

Pag. 1/2

De Sutter Electronics NV
Parkstraat 15, 9620 Zottegem - +32 9 364 58 58
info@desutter.be - www.desutter.be

Hoogte

84.2 cm

Ingebouwde condensafvoer

ja

Kinderbeveiliging

ja

Kleur

Wit

Antikreuk

ja

Omkeerbare deur

ja

Trommel

softDry

Trommelverlichting

ja

Uitgestelde start

ja

Zelfreinigende condensor

ja

Zoemer op het einde van het

ja

programma
Aanduiding filterverzadiging

ja

Aanduiding ledigen condenswater ja
Aanduiding programmaverloop

ja

Aanduiding resttijd

ja

Aansluitwaarde

1000 W

Aantal droogprogramma's

14

Favoriet programma

ja

Jaarlijks elektrisch verbruik

175 kWh

Type droogkast

Warmtepomp

Trommelinhoud

9 kg

Droogprogramma's

Koude lucht

Droogprogramma's

Tijdgestuurd

Droogprogramma's

Delicaat

Droogprogramma's

Snel

Droogprogramma's

Beddengoed

Droogprogramma's

Wol

Droogprogramma's

Overhemden

Droogprogramma's

Katoen

Droogprogramma's

Handwas

Droogprogramma's

Synthetisch

Droogprogramma's

Outdoor
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