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Bosch - Bosch WAN28288DN - Frontbetjent vaskemaskine

Automatisk vaskemaskine med EcoSilence Drive. Yderst stille når
maskinen vasker. Kvalitet du kan stole på.

• Et rent resultat på blot 30 minutter
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.

• Justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til
mængden af vasketøj
Forsøger du også at spare mere på vandet? Så er Bosch og du  på
samme bølgelængde. ActiveWater Plus-teknologien sikrer helt rent tøj
uden vandspild ved at justere vandforbruget automatisk, så det passer
perfekt til mængden af vasketøj. De integrerede sensorer kan fornemme
mængden af vasketøj og justerer automatisk vandforbruget, så det
passer perfekt til både mængde og materialer. Det giver dig helt rent tøj
uden vandspild. Det er godt for både pengepungen og miljøet.

• Hård mod bakterier, men skånsom over for følsom hud
Når tøjet ikke vaskes ordentligt, kan det efterlade allergener, der kan
irritere følsomme næser og sensitiv hud. Det er derfor, Bosch har udviklet AllergyPlus. AllergyPlus-programmet vasker ved højere
temperaturer i længere tid og giver tøjet en ekstra skyllecyklus, så så mange allergener som muligt fjernes grundigt og effektivt. Hvad
betyder det så for dig? At din tøj indeholder mindre pollen, færre dyrehår og færre støvmider, der kan irritere følsomme næser og sensitiv
hud.

• 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.

• EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor
EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor, der er specielt udviklet af Bosch. Det giver til gengæld et lavere energiforbrug, mindre støj
og en vaskemaskine, der holder længere.

• Vasker tøjet skånsomt men effektivt
Der er ikke noget værre, end når din yndlingstrøje eller den fine silkeskjorte ødelægges af en forkert vask. Det patenterede VarioDrum-
system fordeler vandet jævnt i vaskemaskinen og vasker alt slags tøj skånsomt men effektivt - helt uden at dit yndlingstøj strækkes, krølles
eller beskadiges. Afhængigt af programmet leder tromlen med den dråbeformede overfladestruktur og de asymmetriske medbringer
forsigtigt dit tøj ind i midten af maskinen. Det betyder, at du kan se frem til perfekt rent vasketøj, hver gang - uanset hvor snavset tøjet var.

• Har du glemt en sok i bunden af vasketøjskurven igen - Det er ikke længere noget problem
Vi kender alle sammen den irriterende følelse af at finde en snavset T-shirt eller sok på gulvet eller det sidste vaskestykke i bunden af
kurven, efter at man allerede har startet vaskemaskinen. Med Reload-funktionen er det nemt at tilføje eller fjerne tøj fra vaskemaskinen,
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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)) 73737373

Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A)) 50505050

VægtVægtVægtVægt 70,318 kg70,318 kg70,318 kg70,318 kg

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

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 0,74 kWt0,74 kWt0,74 kWt0,74 kWt

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus 55 liter55 liter55 liter55 liter

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 73 dB(A)73 dB(A)73 dB(A)73 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering ActiveWater Plus, lastsansendeActiveWater Plus, lastsansendeActiveWater Plus, lastsansendeActiveWater Plus, lastsansende

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 Forvask, uld, skånevask, koldvask, bomuld, delikate/silke, lForvask, uld, skånevask, koldvask, bomuld, delikate/silke, lForvask, uld, skånevask, koldvask, bomuld, delikate/silke, lForvask, uld, skånevask, koldvask, bomuld, delikate/silke, l

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 63 liter63 liter63 liter63 liter

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

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse ColdColdColdCold

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

TromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktionerTromlefunktioner VarioDrumVarioDrumVarioDrumVarioDrum

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


	PriceField: 7.999,00 kr.


