
Serie | 6, Vaskemaskine, 9 kg, 1400
rpm
WAU28PBHSN

Tilbehør
WMZ20490 : Forhøjningssokkel med udtræksskuffe

I-DOS vasker med et intelligent
doseringssystem og sammen med Home
Connect gør den smarte vaskemaskine
alt automatisk, for altid at få perfekte
resultater.
● i-DOS: doserer automatisk den korrekte mængde vaskemiddel

og vand til hver vask.
● Home Connect: smarte hvidevarer til en enklere hverdag.
● Automatiske programmer: alle indstillinger tilpasses

automatisk til hver vask, baseret på tøjtype, vaskemængde og
tilsmudsningsgrad.

● EcoSilence Drive™: meget energibesparende motor med 10 års
garanti, stille drift og ekstra lang levetid.

● AllergyPlus: specielt udviklet til allergikere og personer med
følsom hud.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Højde på aftagelig topplade (mm) :  848
Produktmål (mm) :  848 x 598 x 590
Nettovægt (kg) :  72,658
Tilslutningseffekt (W) :  2300
Strømstyrke (A) :  10
Elementspænding (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50
Godkendelse af certifikater :  CE, VDE
Længde på elledning (cm) :  210
Vaskeevne :  A
Dørhængsling :  venstrehængt
Hjul :  Nej
EAN-kode :  4242005264513
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :  9,0
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :  152,00
:  0,10
:  0,10
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :  11220
Ydelsesklasse for centrifugering :  B
Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC) :  1400
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 40°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) :  285
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (fyldt maskine) (min)
(2010/30/EC) :  285
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) :  285
:  20
Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW) :  48
Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW) :  72
Installation :  Fritstående
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I-DOS vasker med et intelligent
doseringssystem og sammen med Home
Connect gør den smarte vaskemaskine
alt automatisk, for altid at få perfekte
resultater.

Forbrug og ydelse

Programmer og specialfunktioner

- Standardprogrammer: Bomuld, Easy Care, finvask, uld/
håndvask

- Automatisk program: sensorstyret vask og dosering

- Specialprogrammer:AllergyPlus/Hygiejne,Automatic
Intensive,udpumpning / centrifugering,Mix,En
skylning,Dyne,Hurtig 15'/Hurtig 30'

- Programmer via app:Stain - Blood,Stain - Butter/Oil,Stain -
Cosmetics,Stain - Tea

Forbrug og ydelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på
smartphone eller tablet

- SpeedPerfect: vasker rent på op til 65% kortere tid ***

- i-DOS: automatisk dosering af flydende vask- og skyllemiddel

- TouchControl-taster:AntiKrøl,Iblødsætning,i-DOS 2.0 1,i-DOS
2.0 2,Børnesikring,Hukommelse,SpeedPerfect,Fjernstart,Rinse
plus +1+2+3,Skyllestop,Start/Pause for
fyldning,Temperaturvalg,Forvask,Tidsforvalg,Valgfri
centrifugering/Ja

Design og komfort

- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter
maskinen er startet

- Stort touch LED-display

- Belysning i tromlen:LED

- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle

- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

- GennemstrømningssensorogSkylning

- Flertrins vandsikring

- Jog dial

Teknik

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående
motorteknologi

- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive

- Skumkontrol

- Indikator for overdosering

- Registrering af ubalanceret last af vasketøj

- Ja

** Værdierne er afrundede.
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