
Serie | 4, Vaskemaskine, 8 kg, 1400
rpm
WAN2823BSN

8 kg vaskemaskine med EcoSilence Drive™
kulfri motor med 10 års motorgaranti:
vasker stille med en kalitet, du kan stole på.
● 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.
● SpeedPerfect: perfekte vaskeresultater på op til 65 % kortere

tid.
● ActiveWater™: sparer vand og penge med sensorstyret

mængdeautomatik.
● LED-display med brugervenlig touch-kontrol.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Højde på aftagelig topplade (mm) :  850
Produktmål (mm) :  848 x 598 x 550
Nettovægt (kg) :  69,526
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 :  4242005261376
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :  8,0
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :  175,00
:  0,12
:  0,50
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :  9900
Ydelsesklasse for centrifugering :  B
Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC) :  1376
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 40°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) :  180
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (fyldt maskine) (min)
(2010/30/EC) :  225
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) :  210
Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW) :  52
Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW) :  74
Installation :  Fritstående
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Serie | 4, Vaskemaskine, 8 kg, 1400 rpm
WAN2823BSN

8 kg vaskemaskine med EcoSilence Drive™
kulfri motor med 10 års motorgaranti: vasker
stille med en kalitet, du kan stole på.

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 8 kg

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)

- -10% mere økonomisk (175 kWh/år) end standardværdien
(196 kWh/år) i energiklasse A+++ i 8 kg. kategorien iht. EU-
order 1061/2010

- Årligt energiforbrug 175 kWh, baseret på 220 standardvaske
ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og
halv fyldt maskine.

- Centrifugeringsevne: B

- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min.

- Lydniveau: Vask 52 dB(A) re 1 pW, Centrifugering 74 dB(A) re
1 pW

- Emission af luftbåren støj udtrykt i dB(A) re 1 pW under
centrifugering for 60°C-normalprogrammet til bomuld ved hel
fyldning: 74

- Tromle volumen: 55 l

Programmer og specialfunktioner

- Specialprogram: EasyCare, Allergi+/Hygiejne, Ekstra skyl/
stivning, Skjorter, Jeans/dark laundry, Mix stille/nat,
Udpumpning/centrifugering, Mix, Sport, Hurtig 15'/Hurtig 30',
Uldvask, Finvask/Silke

- TouchControl-taster: Forsinket sluttid, Start/Pause
for fyldning, Temperaturvalg, SpeedPerfect, Forvask,
Centrifugering, Water & Rinse Plus/Skyllestop

Design og komfort

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

- Stort LED-display

- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og
specialprogrammer

- 3D-AquaSpar system - optimalt vandindtag

- Mængdeautomatik Plus

- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

- Skumkontrol

- Ubalancekontrol

- Elektronisk børnesikring

Teknik

- Flertrins vandsikring

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående
motorteknologi

- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive

- Installation: Indbygningshøjde 85 cm

- Mål (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
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