
 

 

 

 

 
 

 

Samsungin älykäs pyykinpesukone on nyt kaupoissa  

 

Samsungin tutkimus- ja kehitysyksikkö uudelleen suunnitteli pyykinpesukoneen vastaaman nykyajan tarpeita. 

Älypuhelimella ohjattava uutuuspesukone WW9000 on nyt kaupoissa.  

Helsinki, 20. toukokuuta 2014 – Samsung Electronics esitteli pyykinpesukoneen, jonka pesuohjelmia voi 

ohjata ja valvoa langattomasti älypuhelimella tai tabletilla. Vipujen, säätimien ja painikkeiden sijasta 

Samsung WW9000:ssa on viiden tuuman värikosketusnäyttö, jonka tarkoituksena helpottaa käyttöä niin 

että koko perhe voi osallistua pyykinpesuun. 

 

Muotoilu, joka keskittyy vain olennaiseen 

Koneen ulkomuodossa on keskitytty tyyliin ja käyttäjäystävällisyyteen. Enää ei tarvitse selkä vääränä pestä 

pyykkiä. Koneen pesurumpu on sijoitettu paremman ergonomian vuoksi tavallista korkeammalle. 

Pesurummun tyylikäs, fiksusti muotoiltu ovi aukeaa 180 astetta, mikä lisää käyttömukavuutta pyykkiä 

käsiteltäessä. 

 

– Ennen pesukoneet kätkettiin kellariin piiloon – ei enää. Uusi WW9000 täyttää kaikki modernin kodin 

vaatimukset. Uusin tekniikka yhdistyy kauniiseen muotoiluun ja koneen voi sijoittaa näyttävästi esiin, toteaa 

kodinkoneiden myyntipäällikkö Raine Lindqvist. 



 

 

 

 

 

 

Kone, joka saa miehetkin pyykkäämään 

WW9000 tekee elämästä helpompaa. Auto Optimal Wash -toiminto tunnistaa koneen täyttömäärän ja osaa 

myös arvioida pyykin likaisuuden ja sen perusteella säännöstellä käytettyä vesi- ja pesuainemäärää. 

Pesuainesäiliön ansioista käyttäjän ei tarvitse murehtia pesuaineiden säännöstelystä itse. WW9000:ssä on 

uusi Smart Control -toiminto, joka mahdollistaa pesukoneen toimintojen ohjaamisen älypuhelimella tai 

tabletilla kodin Wifi-verkon kantoalueella. Pesuohjelman jäljellä olevan ajan voi näppärästi tarkistaa 

kännykän ruudulta ja käyttäjä saa halutessaan ilmoituksen, kun pesuohjelma on valmis. 

  

WW9000 on kaupoissa ja sen suositushinta on 1999 euroa. 
Lue lisää Samsungin EcoBubble-pyykinpesukoneista 
Pyykinpesukonetestit: samsungpr@osg.fi  

 

 

Lisätietoja: 

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 

Raine Lindqvist, myyntipäällikkö HA, raine.lindqvist@samsung.fi, p. 040 7078 747 

Eva Carrero, markkinointipäällikkö, e.carrero@samsung.com, p. 0400 807 750 

Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049 

Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi 

Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset. 

Haluatko Samsungin lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseen samsungpr@osg.fi 

Uutisia RSS-syötteinä: www.samsung.com/fi/aboutsamsung/rss/rssFeedList.do 

 

Samsung Electronics Co Ltd, Korea, on johtava kuluttajaelektroniikan ja komponenttien valmistaja. Samsungin innovatiivisten tuotteiden portfolioon 
kuuluvat mm. televisiot, älypuhelimet, tietokoneet, tulostimet ja monitoimilaitteet, kodinkoneet, lääketieteelliset laitteet, puolijohteet ja LED-
tuotteet. Yrityksellä on 236 000 työntekijää 79 maassa. Yhtiön yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on vuonna 2012 187,8 miljardia Yhdysvaltain 
dollaria. Samsungin tavoitteena on tarjota enemmän mahdollisuuksia ihmisille eri puolella maailmaa.Lisätietoja Samsungista: www.samsung.com/fi  

http://www.samsung.com/fi/consumer/appliances-kitchen/washing-machines-and-dryers/washing-machines/WF2124ZAC/XEE

