
Serie | 6, Vaskemaskine, 9 kg, 1400
rpm
WAU28TB9SN

Vaskemaskine med EcoSilence Drive™.
Yderst stille når maskinen vasker. Kvalitet
du kan stole på.
● EcoSilence Drive™: meget energibesparende motor med 10 års

garanti, stille drift og ekstra lang levetid.
● SpeedPerfect: perfekte vaskeresultater på op til 65 % kortere

tid.
● VarioDrum: med den unikke tromlestruktur vaskes dit tøj

skånsomt og effektivt.
● ActiveWater™: sparer vand og penge med den smarte

sensorstyrede mængdeautomatik.
● Stort LED-display: brugervenlighed og ekstra funktioner.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Højde på aftagelig topplade (mm) :  848
Produktmål (mm) :  848 x 598 x 590
Nettovægt (kg) :  68,418
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 :  4242005248148
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
:  0,50
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
Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW) :  48
Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW) :  72
Installation :  Fritstående
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Forbrug og ydelse

Programmer og specialfunktioner

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

- W_F44-G

- Specialprogrammer:ned,Drum clean with reminder,Mørkt
tøj,skjorter,udpumpning / centrifugering,Mix,Sport,En
skylning,Hurtig 15'/Hurtig 30'

Design og komfort

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

- TouchControl-taster:Forskudt sluttid,Ekstra skyl,Start/Pause
for fyldning,Temperaturvalg,SpeedPerfect,Forvask,Valgfri
centrifugering/Ja

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

- Stort LED-display

- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle

- Tromlerengøring med påmindelsesfunktion

- Ja/pause funktion

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående
motorteknologi

- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive

- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

- Flertrins vandsikring

- Skumkontrol

- Indikator for overdosering

- Registrering af ubalanceret last af vasketøj

- Ja

- Selvrensende sæbeskuffe
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