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

Lisävarusteet
WMZ20490 : Korotus vetolaatikolla pyykinpesukoneill

Älykäs pyykinpesukone, jossa on
automaattinen i-DOS -annostelujärjestelmä
sekä Home Connect: paljon automaattisia
toimintoja, jotka mahdollistavat aina
täydellisen pesutuloksen.
● i-DOS -järjestelmä annostelee automaattisesti tarvittavan

määrän pyykinpesuainetta ja vettä jokaista pesukertaa varten.
● Home Connect: verkkoon kytkettävät kodinkoneet helpottavat

arkeasi.
● Pyykinpesukone muokkaa pesuohjelmaa automaattisesti

jokaisella pesukerralla pyykkimäärän, materiaalin ja
likaisuusasteen mukaan.

● Tässä laitteessa on erittäin energiatehokas, hiljainen ja kestävä
EcoSilence Drive™ ‑moottori, jolla on 10 vuoden takuu.

● AllergyPlus: soveltuu erityisesti allergikoille ja herkkäihoisille.

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) :  72,658
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 :  4242005264513
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
:  0,10
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
:  20
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) :  48
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) :  72
Asennuksen tyyppi :  Vapaasti sijoitettava
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Serie | 6, Pyykinpesukone, 9 kg, 1400 rpm
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Älykäs pyykinpesukone, jossa on
automaattinen i-DOS -annostelujärjestelmä
sekä Home Connect: paljon automaattisia
toimintoja, jotka mahdollistavat aina
täydellisen pesutuloksen.

Teho ja kulutus

Ohjelmat

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

- automaattiohjelma: sensoriohjattu pesuohjelma ja pesuaineen
annostelu

- Erikoisohjelmat: Allergia+, Automatiikka intensiivi, Veden
poisto/linkous, Mix, Huuhtelu, Peitot, Superpika 15 min / 30
min

- Home Connect -sovelluksen kautta valittavissa olevat
ohjelmat: Tahranpoisto: veri, rasvatahrat, kosmetiikkatahrat,
Stain - Tea

Erikoisohjelmat

- Home Connect: ohjaa kodinkonettasi älypuhelimella tai
tablettitietokoneella Home Connect -sovelluksen kautta

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

- i-DOS: nestemäisen pesuaineen automaattinen annostelu

- TouchControl-valitsimet: Rypistymissuoja, Liotus, i-DOS 2.0 1,
i-DOS 2.0 2, Lapsilukko, Muisti, SpeedPerfect, Etäkäynnistys,
Lisähuuhtelu +1 +2 +3, Huuhtelunkeskeytys, Käynnistys/
Tauko, Lämpötila, Esipesu, Ajastin, Linkousnopeus/Huuhtelun
pysäytys

Mukavuus ja turvallisuus

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

- Suuri LED-kosketusnäyttö näyttää valitun ohjelman
yksityiskohtaiset tiedot sekä täyttösuosituksen ja
kulutusarvion.

- Sisävalaistus: Sisävalaistus: LED

- VarioDrum: hellävarainen ja tehokas pesurumpu

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

- Vedenvirtaussensori optimoi vedenkäytön ja AquaSensor
optimaaliseen huuhteluun

- Moninkertainen vesivahinkosuoja

- Pyöritettävä ohjelmavalitsin

Tekniset tiedot

- EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

- EcoSilence Drive -moottorilla 10 vuoden moottoritakuu

- Vaahdontunnistus

- Yliannostelu: Varoitus liiallisesta pesuaineen annostelusta

- Epätasapainon tunnistin

- Elektroninen lapsilukitus valitsimille

** Arvot ovat pyöristettyjä.
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