
 

 

 

 

 
 

 

 

Samsung esitteli tulevaisuuden pyykinpesukoneen  

Samsungin uudessa WW9000-pyykinpesukoneessa yhdistyy innovatiivinen muotoilu ja älykkäät 

pesutoiminnot 

MALAGA, Espanja – Tammikuun 27, 2014 – Samsung Electronics esitteli European Forum -tapahtumassa 

Malagassa uuden pesukoneen, jossa on älykkäitä pesutoimintoja ja minimalistisen tyylikäs muotoilu. 

Samsung WW9000 on vallankumouksellinen pyykinpesukone, jossa on kaikki mukavuudet ilman turhia 

nappeja, painikkeita ja vipuja. 

 
-  Uusi pesukoneemme avaa täysin uuden luvun pesukonemuotoiluun. Ennen pesukoneet kätkettiin 

kellariin piiloon – ei enää. Uusi WW9000 täyttää kaikki modernin kodin vaatimukset. Uusin 
tekniikka yhdistyy näyttävään muotoiluun ja koneen voi sijoittaa näyttävästi esiin, toteaa 
kodinkoneiden myyntipäällikkö Raine Lindqvist. 

 
Tyylikäs muotoilu, joka keskittyy vain olennaiseen 
Samsung WW9000 heittää syrjään kaiken ylimääräisen ja keskittyy vain olennaiseen – näyttävään 
muotoiluun ja käyttäjäystävällisyyteen. Koneessa on minimalistisen tyylikäs ja virtaviivainen ovi, joka on 
sijoitettu ergonomian vuoksi tavallista korkeammalle. Ovi myös aukeaa 180 astetta, mikä lisää 
käyttömukavuutta pyykkiä käsiteltäessä. 
 
Nappien ja painikkeiden sijasta Samsung WW9000:ssa on viiden tuuman värikosketusnäyttö, joka 
yksikertaisella ja ymmärrettävällä tavalla antaa käyttäjälle täyden kontrollin. Kone muistaa käyttäjän 
suosikkiasetukset ja pesuohjelmat. Lisäksi pesuasetukset, kuten pesulämpötilan ja pyörimisnopeuden, voi 
räätälöidä mieleisikseen. 
 
Kone, joka huolehtii ykstyiskohdista 

Auto Optimal Wash -toiminto tunnistaa koneen täyttömäärän ja osaa myös arvioida pyykin likaisuuden ja 

sen perusteella säännöstellä käytettyä vesi- ja pesuainemäärää. Kone osaa myös itse valita pyykille sopivan 

pesuohjelman. Käyttäjä voi myös säästää sähkölaskussa käyttämällä Samsung EcoBubble -tekniikkaa, jossa 

pesuvesi ja pesuaineseos johdetaan ensin ilmaa tuottavaan pumppuun ja sitten vasta pesurumpuun. 

Pumppu muodostaa pesukuplia, jotka tunkeutuvat tiivistettyä pesuainetta nopeammin vaatteisiin. 

Kuplapesun ansiosta pesuaine imeytyy tekstiilikuituihin aiempaa tehokkaammin. Samsungin pesutekniikka 

pesee puhtaaksi lämpötilasta riippumatta, myös kylmällä vedellä.  

 

Lisäksi WW9000:ssä on uusi Smart Control -toiminto, joka mahdollistaa pesukoneen toimintojen 

ohjaamisen älypuhelimella. Olipa käyttäjä kotona tai poissa hän voi esimerkiksi keskeyttää pyykinpesun tai 

vaikkapa saada ilmoituksen puhelimeen, kun pesuohjelma on valmis. 

 

WW9000 saapuu kauppoihin huhtikuussa 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 d

ollaria. 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

