
Serie | 6, Pyykinpesukone, 10 kg, 1400
rpm
WAL28PHBSN

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
Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369):  C
Painotettu energiankulutus kWh/kg eco 40-60 -ohjelman 100
pesusyklille (EU 2017/1369):  67
Maksimikapasiteetti kg:ssa (EU 2017/1369):  10,0
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369):

 47
Eco 40-60 -ohjelman kesto tunneissa ja minuuteissa
nimelliskapasiteetilla (EU 2017/1369):  3:50
Eco 40-60 -ohjelman linkouskuivauksen tehokkuusluokka (EU
2017/1369):  B
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369):  B
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369):  75
Rakenteen tyyppi:  Vapaasti sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm):  848
Tuotteen mitat (K x L x S) mm:  848 x 598 x 590
Nettopaino (kg):  70,704
Liitännän arvo (W):  2300
Tarvittava sulake (A):  10
Jännite (V):  220-240
Taajuus (Hz):  50
Hyväksyntätodistukset:  CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm):  160
Oven sarana:  Vasen
Pyörät:  Ei
EAN-koodi:  4242005267255
Asennuksen tyyppi:  Vapaasti sijoitettava
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Serie | 6, Pyykinpesukone, 10 kg, 1400 rpm
WAL28PHBSN

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

Teho ja kulutus

- Energialuokka¹: C

- Energia² / Vesi³: 67 kWh / 47 litraa

- Täyttömäärä: 1 - 10 kg

- Linkousnopeus**: 400 - 1400 Kierr./min

- Äänitaso: 75 dB (A) re 1 pW

Ohjelmat

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

- Sensoreilla ohjattu pesuohjelma automaattisella
pesuaineannostelulla

- Erikoisohjelmat: Allergia+, Automaattinen hellävarainen,
Rummun puhdistus (muistutustoiminnolla), Veden poisto/
linkous, Home Connect -sovelluksen lisäohjelmat, Mix, Sport,
Huuhtelu, Superpika 15 min / 30 min

- Home Connect -sovelluksen kautta valittavissa olevat
ohjelmat: Tahranpoisto: veri, rasvatahrat, ruoho, Tahranpoisto:
punaviini

Erikoisohjelmat

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat
kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai
tablettitietokoneella.

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

- i-DOS: nestemäisen pesuaineen automaattinen annostelu

- TouchControl-valitsimet: Rypistymissuoja, Liotus, Ajastus, i-
DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Lapsilukko, Muisti, Remote Start -
etäkäynnistys, Lisähuuhtelu +1 +2 +3, Huuhtelunkeskeytys,
Käynnistys/Tauko, Lämpötila, varioSpeed, Esipesu,
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.

- XXL Rummun tilavuus: 70 l

- Sisävalaistus: Sisävalaistus: LED

- 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.

- Keskeytys-/täyttötoiminto: On

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

- Kulutusnäyttö antaa tietoa pesuohjelman veden- ja
sähkönkulutuksesta

- Yliannostelu: Varoitus liiallisesta pesuaineen annostelusta

- Epätasapainon tunnistin

Tekniset tiedot

- Moninkertainen vesivahinkosuoja

- EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

- EcoSilence Drive -moottorilla 10 vuoden moottoritakuu

- Vedenvirtaussensori optimoi vedenkäytön ja AquaSensor
optimaaliseen huuhteluun

- ActiveWater Plus: tunnistaa pyykkimäärän ja räätälöi
pesuohjelman ja vedenkäytön optimaaliseksi myös pienillä
pyykkimäärillä.

- Automaattinen vaahdontunnistus

¹ Energialuokitus asteikolla A - G
2 Energiankulutus (kWh) 100 pesukerralla (ohjelmalla Eco 40-60)
³ Vedenkulutus litroina pesukerralla (ohjelmalla Eco 40-60)
** Arvot ovat pyöristettyjä.
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