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Bosch - Bosch WAU28SB9SN - Frontbetjent vaskemaskine

9.999,00 kr.
i-DOS vasker med et intelligent doseringssystem, der gør alt automatisk for
altid at opnå perfekte resultater og maskinen arbejder samtidig meget stille.
• 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 Boschvaskemaskine - også når den centrifugerer.
• Klarer doseringen for dig
Er du i tvivl om, hvor meget vaskemiddel du skal bruge? Ram plet hver
gang med i-DOS, det intelligente doseringssystem. Du skal bare fylde
vaskemiddel på maskinen - så klarer i-DOS resten. i-DOS måler
automatisk den præcise mængde vand og vaskemiddel, der skal bruges
til hver enkelt vask, baseret på mængden af vasketøj, tøjets materiale og
hvor snavset tøjet er. Dette stopper dig fra at bruge for meget
vaskemiddel og ende med irriterende pletter på tøjet eller irriteret hud og fra at bruge for lidt vaskemiddel, så dit tøj ikke bliver ordentligt rent.
Så sparer du på vand og vaskemiddel og får samtidig vasketøj, der er
helt rent, hver gang. Det er godt for både pengepungen og miljøet.
• Justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til mængden af vasketøj
Forsøger du også at spare mere på vandet? Så er Bosch 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.
• Holder din tromle lugtfri og ren.
Hvor ofte er det nu lige, man skal rengøre tromlen i sin vaskemaskine? Hvis du også har lidt svært ved at huske det, hvorfor så ikke gøre
livet lidt nemmere for dig selv med en praktisk påmindelse fra DrumClean-programmet, så din tromle altid fremstår lugtfri og ren. Efter 20
vaske ved 40 °C eller koldere temperaturer minder vaskemaskinen dig selv om det. DrumClean-programmet holder styr på rengøringen af
din tromle, så du kan fokusere på de vigtigere ting i livet.
• 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.
• Den nemme måde at klare vasketøjet på
Det automatiske program gør det let som en leg at få et perfekt resultat - hver gang. Programmet justerer automatisk din vaskemaskines
indstillinger før hver vask afhængigt af tøjets materiale, og hvor snavset tøjet er. Du skal blot lægge dit vasketøj i vaskemaskinen og trykke
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Teknisk information
Støjniveau ved centrifugering (dB(A))

72

Støjniveau ved vask (dB(A))

48

Vægt

70,985 kg

Overensstemmelsesstandarder

VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU

Formfaktor

Fritstående

Type

LED-display

Styringstype

Elektronisk, berøringsfølsom

Kontrollokation

Frontpanel

Spænding

220 - 240 V / 50 Hz

Hjul & nivellering

Justerbare fødder

Energiforbrug pr. cyklus

0,9 kWt

Støjniveau (spin)

72 dB(A)

Yderfarve

Hvid

Vaskeoptimering

ActiveWater Plus, AquaSensor

Timer-indstillingsegenskaber

Program ending audible signal, TouchControl, 24-timers autos

Vaskevirkningsgrad

Klasse A

Særlige programmer

Forvask, skånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfec

Vasketromlekapacitet

63 liter

Ledningslængde

2,1 m

Vandforbindelse

Cold

Nominel strøm

10 A

Tromlefunktioner

VarioDrum

Indikatorer

Program slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridts

