W6 D83WB EE
12NC: 859991633240
EAN-kod: 8003437623677
Whirlpool värmepumpstumlare: fristående, 8 kg - W6
D83WB EE
Denna fristående torktumlare från Whirlpool är utrustad
med: rymlig trumma på 8 kg. Exklusiv 6TH SENSE-teknik
som kontinuerligt kontrollerar fukten i trumman, vilket
skyddar dina kläder och ger utmärkta torkresultat. Elegant
lucka med glas. Värmepump som effektivt återuppvärmer
luften i enheten och avsevärt minskar energiförbrukningen.
3D AirFlow och SoftMove, 3-dimensionellt luftflöde och
anpassade trumrörelser som garanterar effektiv men
skonsam torkning av alla typer av textilier.
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Energiklass: A++
Kapacitet, upp till 8 kg
Vit efterbehandling
6TH SENSE teknik, sensorstyrd torkning
Värmepumpstumlare
3Dry torksystem
FreshCare+ funktion, håller plaggen mjuka och fräscha
efter programslut
Justerbar torkningstemperatur
Tidsstyrd torkning möjligt
Fintvätt
Justerbara torrhetsnivåer
Snabbprogram
Eko Bomull
Ylle
Blandvävsprogram
Speciellt program för stora textilier
Jeans
Sport
Ekomonitor
Doseringsboll
Förloppsindikator
SenseInverter-motor
AutoCleaning system med självrengörande kondensor
Ljudnivå: 62 dB(A)
Reverserande trumgång
Knapplås
LED-indikator för fullt filter
Indikator för cykelns slut
Omhängbar lucka
Visning av återstående tid
Air Care, skonsam trumdesign som reducerar friktion och
slitage
Svart skärm lucka
Touchkontroll och textdisplay

6th Sense 3Dry Technology
The unique 6TH SENSE 3Dry ensures intelligent control of
the drying process, whereas 3DRY Technology provides
uniform heat distribution inside the drum thanks to
multiple flows of warm air. For evenly-dried results also
on bulky items.
6TH SENSE Technology
6th Sense automatically detects the amount of laundry
and sets the right drying cycle time, guaranteeing the
desired dryness level, with time and energy optimization.
FreshCare+
Keep your garments fresh up to 6 hours after the cycle is
over. Innovative FreshCare+ system takes care of your
garments inside the dryer thanks to intelligent delicate
temperature control and delicate tumbling action that
keep garments fresh and prevent bad odours. FreshCare+
treatment leaves truly fresher clothes and peace of mind
- even hours after the end of the cycle.
[i] FreshCare+ treatment inhibits the proliferation of the main bad
odour sources (inside the dryer) up to 6 hours after the drying ends.
Not compatible with programmes designed for delicate garments
and with extra and cupboard drying levels.

8 kilos kapacitet
Allt utrymme du behöver. Med en trumkapacitet på 8 kg
erbjuder den här Whirlpool-torktumlaren allt utrymme
du behöver för din tvätt.
Tyst funktion
Låg ljudnivå. Den här Whirlpool-torktumlaren är
designad för att ge optimala torkresultat samtidigt som
den har en väldigt låg ljudnivå, så att du får lite extra lugn
och ro.
Energiklass ++
Förbättrad energieffektivitet. Med sin A ++
energiklassning kan denna Whirlpool torktumlare ge dig
både idealiska resultat och mycket låg energiförbrukning.
Premium design
Whirlpool torktumlare med en moden, stilsäker design.

www.whirlpool.eu
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PR
PRODUKTE
ODUKTEGENSKAPER
GENSKAPER
Produktgrupp

Torktumlare

Produktnamn

W6 D83WB EE

EAN-kod

8003437623677

Konstruktion

Fristående

Installationstyp

Fristående

Demonterbar toppskiva

Saknas

Matning

Frontmatad

Färg

Vit

Anslutningseffekt

850

Ström

10

Spänning

220-240

Frekvens

50

Nätkabelns längd

150

Elkontakt

Schuko

Höjd

849

Bredd

597

Djup

656

Djup med dörren öppen i 90°

1145

Nettovikt

50.5

TEKNISKA D
DA
ATA
Automatiska program

Saknas

Fuktavkänning

Ja

Reglerbar torktemperatur

Ja

Programförloppsindikering

Ja

Display, programtid

WHIRLPOOL

W6 D83WB EE

Ja

Alternativ för startfördröjning

Steglös

Fördröjd start, max. tid

0

Indikator för igensatt luddfilter

Saknas

Indikator för fylld kondensvattenbehållare
Snabbtorkning

Ja
Saknas

Skrynkelfri gång

Ja

Volym, trumma

120

235

ENERGIA · ЕНЕ РГИ Я · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

ENER
ENERGI
GI & PRE
PRESSTAND
ANDA
A
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU)
Kondensationseffektivitetsklass - NY (2010/30/EU)
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EU)

A++
1.93

Viktad kondensationseffektivitet

81

Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EU)

235

Kapacitet, bomull - NY (2010/30/EU)
Typ av torktumlare

230

B

ABCDEFG

8

62

*
πρόγραμμα · ciclo · tsükkel
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
ċiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

392/2012
20../..

8
Kondenssystem

Buller

62

Tvättid standardprogram bomull, full maskin

230

Tvättid standardprogram bomull, halv maskin

150

Viktad programtid

184

Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EU)

2

Varaktighet viloläge - NY (2010/30/EU)

15

Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EU)

0.5

www.whirlpool.eu

