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Droogkast: Bosch WTW877W0FG
Onze A+++ warmtepompdroger met SelfCleaning
Condenser?: garandeert de beste prestaties en een extreem
laag energieverbruik.
Het perfecte voorzichtige drogen, zelfs voor uw meest fijne
kledingstukken
Wij bij Bosch weten dat het waarborgen van voorzichtige maar
toch perfecte droogresultaten een hele uitdaging kan zijn.
Bosch drogers en was-droogcombinaties met AutoDry drogen
tot wel tien kilo wasgoed tot uw gewenste droogheidsgraad.
Sensoren meten de temperatuur en vochtigheid, waardoor uw
wasgoed wordt beschermd tegen overmatig hoge
temperaturen, overmatig drogen en krimpen. Of u nu uw
wasgoed droog genoeg wilt om direct op te bergen of droog
genoeg om te strijken - nu is er een instelling voor.
Behoedzaam drogen met het SensitiveDrying System
Met het SensitiveDrying System wordt de was gedroogd met
een milde, warme lucht die van alle kanten de trommel
binnenstroomt en zachtjes rondgedraaid met de gebogen
Soft-meenemers, in plaats van plat op de optimaal
vormgegeven binnenwand van de trommel te blijven liggen.
Het resultaat is zacht wasgoed zonder kreuken.
AntiVibration-wand: meer stabiliteit en minder trillingen
De nieuwe vormgeving van de wanden is niet alleen mooi om
te zien: het systeem zorgt ook voor meer stabiliteit en
vermindert trillingen. De verbeterde isolatie reguleert
bovendien het geluidsniveau, waardoor Bosch Serie 8 en
Serie 6 zeer stil zijn, zelfs tijdens het centrifugeren.
Efficiënt voor nu en voor altijd
Warmtepompdrogers met een zelfreinigende condensor
beschermen uw kleding terwijl ze tevens uiterst
energie-efficient blijven. Het gebruik van de zelfreinigende
technologie betekent dat de condensor automatisch wordt
gereinigd tot wel vier keer tijdens het droogproces, waardoor
elke cyclus weer superieure energieprestaties worden
geleverd. Bosch warmtepompdrogers zijn ontworpen om
efficiënt te werken en om kleding voorzichtig en perfect te
drogen.

€ 1049,99

Eigenschappen:
Bediening op afstand

nee
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Breedte

59.8 cm

Diepte

59.9 cm

Droogresultaat

B

Droogtijd (volledig geladen

148 min/cycle

katoen)
Energieklasse

A+++

Geluidsniveau

62 dB(A)

Gewicht

57 g

Glazen deur

ja

Hoogte

84.2 cm

Ingebouwde condensafvoer

ja

Kinderbeveiliging

ja

Kleur

Wit

Kreukherstellend

ja

Sturing

Elektronisch

Trommelverlichting

ja

Uitgestelde start

nee

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

700 W

Elektrisch verbruik per cyclus

1,46 kWh

Jaarlijks elektrisch verbruik

176 kWh

Type droogkast

Warmtepomp

Trommelinhoud

8 kg

Droogprogramma's

Koude lucht

Droogprogramma's

Delicaat

Droogprogramma's

Snel

Droogprogramma's

Beddengoed

Droogprogramma's

Wol

Droogprogramma's

Overhemden

Droogprogramma's

Sportkleding

Droogprogramma's

Katoen

Droogprogramma's

Handwas
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