
WTR870 WPM PWash & TDos 8/5 kg

WT1-wasdroogcombinatie
met TwinDos en QuickPower – snel klaar voor gebruik met een druk op de knop 

• Automatische wasmiddeldosering
met een druk op de knop – TwinDos

• Wassen en drogen in de kortst
mogelijke tijd – QuickPower

• Je favoriete kleding klaar in 1 uur –
Single Wash&Dry 

• M Touch – bedienen via directe
toetsen of door gewoon te swipen

• Miele@home – slim gekoppeld voor
meer mogelijkheden*

EAN: 4002516362777 / materiaalnummer: 11581930

Model
Geschikt voor was/droogzuil •
Side-by-Side •
Onderschuifbaar •
Draairichting deur rechts
Was-droogcombinatie
Non-stop wassen en drogen •
Elektronische restvochtmeting bij drogen •
Condensdroger met waterkoeling •
Thermocentrifugeren •
Centrifugeren
Maximaal centrifugetoerental (tpm) 1.600
Spoelstop •
Functie Zonder centrifugeren •
Design
Kleur apparaat Lotuswit
Kleur bedieningspaneel Lotuswit
Uitvoering vuldeur Chroom
Uitvoering bedieningspaneel schuingeplaatst
Soort bediening Touch-bediening
Display M Touch
Reinigingscapaciteit
PowerWash •
Automatische wasmiddeldosering TwinDos •
CapDosing •
Vlekkenoptie •
Geteste virushygiëne •
Behoedzaam wassen
Softcaretrommel •
Belading in kg bij wassen 8,0
Belading in kg bij drogen 5,0
PerfectCare-technologie •
Bedieningscomfort
Netwerk met Miele@home •
SteamCare •
Voorprogrammering tot 24 uur •
Resttijdweergave •
Dagtijdweergave •
Automatisch pluizen wegspoelen •
Trommelverlichting LED
MultiLingua •
AutoClean-wasmiddellade •
AddLoad •

Meer informatie over dit product vindt u op:
http://www.miele.nl/domestic

Meer informatie op de volgende bladzijde...

http://www.miele.nl/getProductDetail.htm?mat=11581930
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Efficiëntie en duurzaamheid
Energie-efficiëntieklasse (A - G) A
Energie-efficiëntieklasse wassen en drogen (A–G) D
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het
volledige programma in kWh 262
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het
wasprogramma in kWh 46
Gewogen waterverbruik per programma voor het
wasprogramma in l 47
Gewogen waterverbruik per programma voor het volledige
programma in l 68
Programmaduur bij nominale capaciteit voor het
wasprogramma 219
Programmaduur bij nominale capaciteit voor het volledige
programma 389

Verbruik in de uitstand in W 0,10
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W 0,50
Watersensor •
Sopschuimbewaking •
Profi Eco-motor •
Wasprogramma
QuickPower •
Automatic •
Katoen •
Kreukherstellend •
Fijne was •
Overhemden •
Zijde (handwas) •
Wol (handwas) •
Express •
Donkere was •
Jeans •
Outdoor •
Impregneren •
Sportschoenen •
Hoofdkussens •
Dons •
Gordijnen •
Katoen Hygiëne •
Machine schoonmaken •
Katoen pijl •
Nieuw textiel •
Stijven •
ECO 40–60 •

Meer informatie op de volgende bladzijde...
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Droogprogramma
QuickPower •
Automatic •
Katoen •
Katoen Eco •
Kreukherstellend •
Fijne was •
Overhemden •
Zijde •
Wol •
Express •
Outdoor •
Impregneren •
Sportkleding •
Sportschoenen •
Normaal hoofdkussen •
Katoen Hygiëne •
Nieuw textiel •
Droogprogramma Koude lucht •
Droogprogramma Warme lucht •
Opfrissen •
ECO 40–60 •
Extra functies
Kort •
Inweken •
Voorwas •
Extra water •
Extra spoelgang •
Voorstrijken •
Zoemer •
AllergoWash •
Single •
Kreukbeveiliging •
Single •
Kwaliteit
Kuip Roestvrij staal
Gietijzeren contragewichten •
Veiligheid
Waterproof-Metal-systeem •
Pincode-vergrendeling •
Optische interface •

Meer informatie op de volgende bladzijde...
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Technische gegevens
Afmetingen in mm (breedte) 596
Afmetingen in mm (hoogte) 850
Afmetingen in mm (diepte) 637
Diepte apparaat bij geopende deur in mm 1.055
Gewicht in kg 98
Totale aansluitwaarde in kW 2,10-2,40
Spanning in Volt 220-240
Zekering in A 10
Frequentie in Hz 50
Lengte van netsnoer in m 2
Bijgeleverde accessoires
3 caps •
UltraPhase 1+2 •
Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase •


