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

Pyykinpesukone jossa on EcoSilence
Drive™: kestävä moottorirakenne ja
hiljainen käyntiääni.
● Tässä laitteessa on erittäin energiatehokas, hiljainen ja kestävä

EcoSilence Drive™ ‑moottori, jolla on 10 vuoden takuu.
● SpeedPerfect: täydellisen puhdasta pyykkiä 65% lyhyemmässä

ajassa.
● Erikoismuotoiltu VarioDrum-rumpu on suunniteltu pesemään

hellävaraisesti ja tehokkaasti.
● ActiveWater™Plus vähentää vedenkulutusta ja kustannuksia

sensoriteknologiaa hyödyntävän portaattoman
määräautomatiikan ansiosta.

● Iso LED-näyttö: Helppokäyttöinen ja selkeä näyttö, jossa
lisätoiminnot helposti valittavissa.

Tekniset tiedot
Rakenteen tyyppi :  Vapaasti sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :  848
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :  848 x 598 x 590
Nettopaino (kg) :  68,418
Liitännän arvo (W) :  2300
Tarvittava sulake (A) :  10
Jännite (V) :  220-240
Taajuus (Hz) :  50
Hyväksyntätodistukset :  CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :  210
Pesutulosluokka :  A
Oven sarana :  Vasen
Pyörät :  Ei
EAN-koodi :  4242005248148
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) :  9,0
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :  A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/
EY) :  152,00
:  0,10
:  0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :

 11220
Linkoustulosluokka :  B
Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC) :  1400
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 40°C, osatäyttö (min)
(2010/30/EC) :  285
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60°C, täysi kone (min)
(2010/30/EC) :  285
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60°C, osatäyttö (min)
(2010/30/EC) :  285
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) :  48
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) :  72
Asennuksen tyyppi :  Vapaasti sijoitettava

'!2E20AF-ceibei!

1/2



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

Pyykinpesukone jossa on EcoSilence
Drive™: kestävä moottorirakenne ja hiljainen
käyntiääni.

Teho ja kulutus

- Täyttömäärä: 9 kg

- Suurin linkousnopeus: 1400 kierr/min **

- Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)

- Vuosittainen energiankulutus 152 kWh. Mittaus perustuu 220
pesuun vakiopesuohjelmalla Puuvilla 60°C ja Puuvilla 40°C,
täydellä koneella ja puolitäytöllä

- Linkoustehokkuusluokka: B

Ohjelmat

- pesuohjelmat: puuvillla, siliävät, hienopesu, villa / käsinpesu

- Erikoisohjelmat: Untuvaohjelma, Rummun puhdistus
(muistutustoiminnolla), Tummat tekstiilit, Kauluspaidat, Veden
poisto/linkous, Mix, Sport, Huuhtelu, Superpika 15 min / 30
min

Mukavuus ja turvallisuus

- SpeedPerfect: täydellisen puhdasta pyykkiä 65% lyhyemmässä
ajassa. ***

- TouchControl-valitsimet: Ajastus, Lisähuuhtelu, Käynnistys/
Tauko, Lämpötila, varioSpeed, Esipesu, Linkousnopeus/
Huuhtelun pysäytys

- Reload-pyykinlisäystoiminnon ansiosta voit lisätä pyykkiä vielä
pesuohjelman alkamisen jälkeen.

- Suuri LED-näyttö näyttää pesuohjelman vaiheen,
pesulämpötilan, maks. linkousnopeuden, jäljellä olevan
pesuajan, 24 h ajastuksen, täyttömääräsuosituksen sekä
energiankulutuksen

- VarioDrum: hellävarainen ja tehokas pesurumpu

- Rummunpuhdistusohjelma poistaa hajut ja pesuainejäämät
rummusta ja takaa raikkaan pyykin. Muistutustoiminto
laskee pesukertoja ja ilmoittaa, kun on aika suorittaa
puhdistustoiminto.

Tekniset tiedot

- EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

- EcoSilence Drive -moottorilla 10 vuoden moottoritakuu

- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön,
käyntiääni on hiljaisempi

- Automaattinen täyttömäärän tunnistus mittaa tarkasti
pyykkimäärän ja suhteuttaa käytetyn vesimäärän erikseen
jokaisella pesukerralla.

- ActiveWater™Plus – mukauttaa vedenkäytön aina
automaattisesti pyykkimäärän ja tekstiilityypin mukaan.

- Moninkertainen vesivahinkosuoja

- Automaattinen vaahdontunnistus

- Varoittaa yliannostelusta: Varoitus liiallisesta pesuaineen
annostelusta

- Epätasapainon tunnistus

- Elektroninen lapsilukitus valitsimille

- Automaattisesti puhdistuva pesuainekotelo, edessä

** Arvot ovat pyöristettyjä.
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