
Serie 8, kuivaava pyykinpesukone,
10/6 kg, 1400 kierr./min
WDU8H542SN

Lisävarusteet
WMZ2200 : Lisävaruste: asennus
WMZ2381 : Pyykinpesukoneen vedenottoletku 2,5 m

Kuivaava Hybrid FlexAir -pyykinpesukone:
nauti tarkasta pesu- ja kuivaustuloksesta
kaikentyyppisille tekstiileille. Pese ja kuivaa
jopa 6 kg yhdellä kertaa.
● Wash & Dry: pese ja kuivaa jopa 6 kg pyykkiä kerralla, tai pese

jopa 10 kg kerralla.
● AutoDry: kuivaa pyykin automaattisesti juuri niin kuivaksi kuin

haluat.
● Home Connect: kodinkoneet, joiden älykkäät verkkotoiminnot

helpottavat päivittäistä elämää.
● Säästä jopa 34% energiaa pesuohjelmalla Eco 40-60.
● EcoSilence Drive™: hiljainen ja energiatehokas moottori, jossa

on 10 vuoden takuu.

Tekniset tiedot
Energiatehokkuusluokka pesu-/kuivaussykli (Asetus (EU)
2017/1369): D
Energiatehokkuusluokka Eco 40-60 -ohjelma (Asetus (EU)
2017/1369): A
Painotettu energiankulutus kWh/kg 100 täydelle pesu-/
kuivaussyklille (EU 2017/1369): 307 kWh 
Painotettu energiankulutus kWh/kg eco 40-60 -ohjelman 100
pesusyklille (EU 2017/1369): 49 kWh 
Maksimikapasiteetti kg:ssa pesu-/kuivaussyklissä (EU
2017/1369): 6,0
Maksimikapasiteetti kg:ssa pesusyklissä (EU 2017/1369): 10,0
Täyden pesu- ja kuivaussyklin vedenkulutus litroissa per sykli
(EU 2017/1369): 74 l 
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369):
50 l 
Täyden pesu- ja kuivaussyklin kesto tunneissa ja minuuteissa
nimelliskapasiteetilla (EU 2017/1369): 8:00 h 
Eco 40-60 -ohjelman kesto tunneissa ja minuuteissa
nimelliskapasiteetilla (EU 2017/1369): 3:55 h 
Eco 40-60 -ohjelman linkouskuivauksen tehokkuusluokka (EU
2017/1369): B
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 70 dB(A) re 1 pW 
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): A
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso: Ei
Luukun avautumissuunta: Vasen
Virtajohdon pituus: 210 cm 
Irrotettavan työtason korkeus: -12 mm 
Tuotteen mitat (K x L x S): 848 x 598 x 616 mm 
Nettopaino: 84,9 kg 
Rummun tilavuus: 65 l 
EAN-koodi: 4242005332328
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Serie 8, kuivaava pyykinpesukone, 10/6 kg,
1400 kierr./min
WDU8H542SN

Kuivaava Hybrid FlexAir -pyykinpesukone:
nauti tarkasta pesu- ja kuivaustuloksesta
kaikentyyppisille tekstiileille. Pese ja kuivaa
jopa 6 kg yhdellä kertaa.

Teho ja kulutus

- Energialuokka pesu ja kuivaus¹: D

- Energialuokka pesu ²: A

- Energia³ / Vesi⁴ pesu ja kuivaus: 307 kWh / 74 litraa

- Energia⁵ / Vesi⁶ pesu: 49 kWh / 50 litraa

- Täyttömäärä pesu ja kuivaus / pesu: 1 - 6 kg / 1 - 10 kg

- Linkousteho: B

- Linkousteho / linkousnopues**: 0 - 1400 kierr./min

- Äänitaso: 70 dB (A) re 1 pW

- Ääniluokitus: A

Ohjelmat

- Pesuohjelmat: puuvilla, siliävät, hienopesu/silkki, villa/
käsinpesu

- Erikoisohjelmat: Rummun puhdistus (muistutustoiminnolla),
Superpika 15, Lisähuuhtelu/tärkkäys, Mix, myTime, Veden
poisto/linkous, Home Connect -sovelluksen lisäohjelmat,
Sport

- Pesuohjelman voi käynnistää sellaisenaan tai yhdistettynä
pesu&kuivaus-ohjelmana.

- kuivausohjelmat: puuvilla, siliävät

- Erikoisohjelmat kuivaus: IronAssist, myTime, Wash & Dry 60'

- Home Connect -sovelluksen kautta valittavissa olevat
ohjelmat: Untuva, Pyyhkeet, Paidat, Hygienia

Erikoisohjelmat

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat
kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai
tablettitietokoneella.

- SpeedPerfect™-nopeutustoiminto: tehokas pesu jopa 65 %
nopeammin.

- 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

- Valmiit kuivausohjelmat yleisimmille pesuohjelmille.

- AutoDry-toiminto, Aikaohjelmat

Mukavuus ja turvallisuus

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

- Ergonominen viisto ohjelmapaneeli

- Hybrid FlexAir -järjestelmä, joka auttaa säästämään energiaa
pesuohjelman aikana

- Täysin elektroninen metallinen valitsin kaikille pesu- ja
erikoistoiminnoille.

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

- Hellävarainen ja tehokas WaveDrum-muotoiltu rumpu

- Sisävalaistus: LED

- ActiveWater Plus: tunnistaa pyykkimäärän ja räätälöi
pesuohjelman ja vedenkäytön optimaaliseksi myös pienillä
pyykkimäärillä.

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

- Äänimerkki ohjelman päätyttyä

- Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin

- Elektroninen lapsilukitus valitsimille

Tekniset tiedot

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

- EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

- EcoSilence Drive -moottorilla 10 vuoden moottoritakuu

- Luukun haka metallia

- Luukun lukitus: Magneettilukko

- Hiljainen: myös laitteen pohjassa äänieristyslevy

- Lisä-äänieristys

- Automaattinen vaahdontunnistus

- Epätasapainon tunnistin

- Vasemmalle avautuva luukku

- Voidaan työntää työtason alle.

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

- Laitteen syvyys: 61.6 cm

- Laitteen syvyys luukun kanssa: 65.4 cm

- Laitteen syvyys luukku auki: 114.2 cm

1 2 Energialuokka asteikolla A to G
3 Energiankulutus (kWh) 100 pesukertaa kohden ohjelmalla Eco
40-60.
⁴ Vedenkulutus litroina ohjelman aikana (Eco 40-60)
5 Energiankulutus (kWh) 100 pesukerralla (ohjelmalla Eco 40-60)
⁶ Veden kulutus litroina ohjelman aikana (ohjelma Eco 40-60)
** Arvot ovat pyöristettyjä.
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