
Siemens
WT46S5B0EU
Secador de roupa

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003402283

programa de vendas:

WT46S5B0EU
S 46.5B
Secador de Condensação

• Eficiência de secagem: B

• Capacidade de carga: 8 kg

• Valores de consumo: 8 kg de roupa seca para guardar: 1400 rpm - 3.74 kWh -
105 min 800 rpm - 5.17 kWh - 139 min

• DUO-Tronic

• Tambor softDry, tambor grande de aço inoxidável, com arrastadores
arredondados

• Selector único de programas de secagem 7 programas por grau de humidade 2
programas por tempo

• Display de cristais líquidos com indicação de funções especiais

• Teclas touchControl: Start/Stop, Delicado/SuperDelicado, Menos Ferro, Menu,
Modificar funções especiais

• Programas especiais: Mix, Microfibras, Secagem de lãs no cesto especial,
Supercuidadosa, SK, DE

• Programa especial: Menos Ferro

• Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs

• Gancho de fecho de porta em metal

• Iluminação interior do tambor

• Fase anti-rugas no final do programa

• Dispositivo de bloqueio contra utilização indevida

• Sinal acústico de fim de programa

• Filtro de protecção

• Isolamento sonoro

• Porta de vidro redonda

• Embutível sob bancada

• Medidas AxLxP (cm): 84.2 x 59.8 x 62.5

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

• WZ20160 Acessórios para secadores
de roupa

• WZ20290 Tampo p/ montagem sob
bancada

• WZ20320 KIT DE MONTAGEM EM
COLUNA Pª WT21..

Cores disponíveis

Technical data

Características
Tipo de construção : Solo
Tampo amovível : Sim
De que lado está montada a porta? : À
direita
Cor / Material da carcaça : Preto
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 145,0
Altura com tampo (mm) : 819
Dimensões do produto (mm) : 842 x
598 x 625
Peso líquido (kg) : 45
Volume do tambor : 112
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação (W) : 2800
Corrente (A) : 16/10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE, VDE
Processo de secagem : secador de
roupa automático
Capacidade algodão (kg) - NOVO
(2010/30/EC) : 8,0


