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Bosch - Bosch WAJ280A7SN - Frontbetjent vaskemaskine

• Se frem til en vaskemaskine, der både er stille og effektiv
Bosch energieffektive EcoSilence Drive-motorer med en usædvanlig lang
levetid er så stille, at det er nemt helt at glemme, at vaskemaskinen
kører.

• Helt rent tøj - på op til 65 % mindre tid
Med SpeedPerfect bliver dit vasketøj færdigt på op til 65 % mindre tid,
uden at du behøver gå på kompromis med resultatet. SpeedPerfect kan
bruges med de fleste programmer og alle materialer.

• Justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til
mængden af vasketøj
ActiveWater Plus-teknologien sikrer helt rent tøj uden vandspild - også
når du kun skal vaske et par t-shirts.

• Mørkt tøj programmet til skånsom vask af mørke tekstiler som f.
eks. jeans
Undgå striber på det mørke tøj. Mørkt tøj kræver specielle vaske- og
tørreprogrammer. Det gælder ba°de for tøj i moderne materialer og
mørke cowboybukser. Brug programmet mørkt tøj, hver gang der skal
vaskes mørkt tøj, så holder det farven meget længere.

• AntiVibration-design: stabiliserer din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer
Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din
vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-vaskemaskine - også når den centrifugerer.

• Ekstra skyl fjerner de sidste rester af vaskemiddel fra tøjet
Specielt velegnet til allergikere, da det ekstra skyl fjerner de sidste rester af vaskemiddel.

• TouchControl betjening for let betjening
Vaskemaskinen er meget brugervenlig med TouchControl-knapper og elektronisk panel.

• Nu er vasketøjet færdigt, når det passer dig
Med TimeDelay kan du vælge, præcis hvornår vaskeprogrammet skal starte - så er vasketøjet færdigt, når det passer dig.

   Energiklasse: D  Kapacitet (Kg): 7  Omdrejninger pr. min: 1400  Motortype: Kulfri 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A)) 75757575

Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A)) 52525252

VægtVægtVægtVægt 68,147 kg68,147 kg68,147 kg68,147 kg
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Teknisk information fortsat

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,8 kWt0,8 kWt0,8 kWt0,8 kWt

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 75 dB(A)75 dB(A)75 dB(A)75 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering ActiveWaterActiveWaterActiveWaterActiveWater

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Program ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autos

VaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgrad Klasse AKlasse AKlasse AKlasse A

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Skånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfect, mørkeSkånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfect, mørkeSkånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfect, mørkeSkånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfect, mørke

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 55 liter55 liter55 liter55 liter

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 2,1 m2,1 m2,1 m2,1 m

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse ColdColdColdCold

DøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkel 180 grad(er)180 grad(er)180 grad(er)180 grad(er)

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 30 cm30 cm30 cm30 cm

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridtsProgram slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridtsProgram slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridtsProgram slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridts

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med åben dør på 90 grader 95,6 cm ¦ Dybte uden dør 54,Dybde med åben dør på 90 grader 95,6 cm ¦ Dybte uden dør 54,Dybde med åben dør på 90 grader 95,6 cm ¦ Dybte uden dør 54,Dybde med åben dør på 90 grader 95,6 cm ¦ Dybte uden dør 54,

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W


	PriceField: 4.999,00 kr.


