
• Klasa energetyczna B
• Pojemność suszenia: 8,0 kg
• Wykończenie branco
• Technologia 6th Sense
• Technologia skraplacza
• Opóźnienie startu 1-12 godz.
• SteamCare
• Czas suszenia
• Para
• Delikatne
• Regulowane poziomy suchości
• Program szybki
• Odświeżanie parą
• Program do prania mieszanych tkanin
• Specjalne duże rzeczy
• Przeciw zagnieceniom
• Monitor Eco
• Wskaźnik postępu
• WoolFinish
• Poziom hałasu: 68 dB(A)
• Wirowanie odwrotne
• Przełącznik czasu suszenia
• Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
• Wskaźnik LED zapełnienia filtra
• Wskaźnik zakończenia cyklu
• Dwustronny zawias
• Cyfrowy wskaźnik odliczania
• Drzwiczki branco
• Wyświetlacz cyfrowy
• Elementy sterowania Elektroniczne
• Suszarka Kondensacja
• Wymiary produktu (WxSxG): 855x596x659 mm
• Roczne zużycie energii:283 kWh/rok
• Pojemność butelki 5 L
• Bęben 121 L

Suszarka kondensacyjna Whirlpool: wolnostojąca, 8,0
kg - DSCX80111

Cechy wolnostojącej suszarki bębnowej Whirlpool:
przestronny bęben o pojemności 8,0 kg. Technologia 3D Air
Care z systemami 3D AirFlow i SoftMove zapewnia delikatne
suszenie dzięki wielu strumieniom pary i poduszkom
powietrznym, które suszą i chronią pranie. Delikatne,
higieniczne suszenie parą zmniejsza zagniecenia i odświeża
odzież. Technologia skraplacza zapewnia większą
oszczędność energii w porównaniu ze standardowymi
wentylowanymi suszarkami.

Technologia 6. Zmysł
6. Zmysł automatycznie wykrywa wielkość wsadu i
ustawia właściwy czas suszenia. Dzięki temu ubrania są
należycie wysuszone, przy jednoczesnej oszczędności
czasu i energii.

SteamCare
Delikatna ochrona. Suszenie parowe jest delikatne i
higieniczne, dzięki czemu ułatwia prasowanie i odświeża
ubrania.

Program duże rzeczy
Program Duże rzeczy. Teraz możesz suszyć to co chcesz.
Dzięki programowi Duże rzeczy nawet największe pranie
będzie idealnie suche.

Pojemność 8 kg
Tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Dzięki 8 kg pojemności
bębna suszarka Whirlpool daje Ci tyle przestrzeni na
pranie, ile potrzebujesz.

Średnio głośna
Suszarkę Whirlpool zaprojektowano tak, by ograniczyć
hałas.

Klasa energetyczna B
Oszczędność energii. Ta suszarka Whirlpool jest
urządzeniem klasy B.

Przezroczyste elementy
Nietuzinkowe wzornictwo. Suszarka Whirlpool dzięki
przezroczystym elementom stanowi przyciągającą wzrok
ozdobę Twojego domu.

Bez zagnieceń
Funkcja Bez zagnieceń zapewnia ochronę ubrań i w
końcowej fazie cyklu suszenia obraca je co jakiś czas,
redukując powstawanie zagnieceń.

Delikatne suszenie
Delikatne suszenie Twoich ubrań w niskiej temperaturze.

EcoMonitor
Przyjazny dla środowiska. System Eco Monitor umożliwia
kontrolowanie zużycia energii i podpowiada, jak
zaprogramować urządzenie, by działało optymalnie.
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DDANE OGÓLNEANE OGÓLNE
Grupa produktowa Suszarka

Nazwa serii DSCX80111

Kod EAN 8003437474965

Typ budowy Wolnostojące

Sposób instalacji Wolnostojące

Zdejmowane przykrycie Brak

Typ załadunku Ładowana od frontu

Dominujący kolor produktu branco

Moc przyłączeniowa 2300

Natężenie 10

Napięcie 230

Częstotliwość 50

Długość przewodu zasilającego 150

Rodzaj wtyczki Schuko

Wysokość urządzenia 855

Szerokość urządzenia 596

Głębokość urządzenia 659

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° 1115

Waga netto 40

DDANE TEANE TECHNCZNECHNCZNE
Programy automatyczne Brak

System monitorowania wilgotności Tak

Regulacja temperatury suszenia Brak

Wskaźnik przebiegu programu Tak

Wskaźnik czasu do końca programu Tak

Opcje opóźnienia startu Ciągła

Opóźnienie czasu startu maks. 12

Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra Tak

Sygnalizator pełnego zbiornika Tak

Szybkie suszenie Brak

System redukcji zagnieceń Tak

Wielkość wsadu 121

EFEKTYWNOŚĆEFEKTYWNOŚĆ
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) B

Klasa wydajności skraplania - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) B

Zużycie energii suszarki elektrycznej przy pełnym załadowaniu - NOWA DYREKTYWA

(2010/30/WE)
4,74

Ważona wydajność skraplania 85

Ważone roczne zużycie energii, elektryczna suszarka - NOWA DYREKTYWA (2010/

30/WE)
560,3

Pojemność dla bawełny - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) 8,0

Typ suszenia Kondensacja

Poziom hałasu 68

Standardowy program suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu 135

Standardowy program suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu 80

Ważony czas programu 103

Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/

UE)
0,86

Czas pozostawania w trybie spoczynku (left-on-mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/

30/WE)
15

Zużycie energii w trybie wyłączonym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE) 0,35
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