Vaskemaskine
Maxx 7 VarioPerfect
WAE 28467SN

WAE 28467SN

hvid

6695 kr*

*Vejledende pris

Produktegenskaber
Forbrug og ydelse
– Kapacitet: 7 kg
– Energiklasse: A+++
– Årligt energiforbrug 165 kWh, baseret på 220
standardvaske ved 60°C- og 40°Cnormalprogrammerne til bomuld ved hel og halv
fyldning
– Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
Programmer og specialfunktioner
– Specialprogram: Strygelet Special, Ekstra skyl/stivning,
Centrifugering, Sport, SuperHurtig 15', Mix, Hygiejne,
Uld-/håndvask, Finvask/Silke
– VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program
med perfekt vaskeresultat
Design og komfort
– Stort display med visning af programforløb,
temperatur, centrifugeringshastighed, resttid og
indstilling af sluttid op til 24 t
– Indikator for overdosering
– En programvælger til betjening af samtlige vaske- og
specialprogrammer.
– TouchControl-taster: Start/Pause for fyldning, AntiKrøl,
Ekstra skyl, EcoPerfect, SpeedPerfect, Forskudt
starttid, Temperaturvalg, Centrifugering/Skyllestop
Teknik
– 3D-AquaSpar system - optimalt vandindtag
– ActiveWater™: mængdeautomatik
– Skumkontrol
– Ubalancekontrol
– Akustisk signal, justerbar
Sikkerhed
– Flertrins vandsikring
– Elektronisk spærring af lugeåbning
– Luge med magnetlås
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Installation
– 30 cm stor lugeåbning, hvid lugeramme med 180°
åbningsvinkel
Ekstra tilbehør
WMZ 2380

Tilløbsslange 2,5 m til alle vaskemaskiner

249 kr

EAN-kode
4242002759913
Grundlæggende data
Produktmål (mm): 848 x 600 x 590
Tilslutningseffekt (W): 2300
Energiforbrug årligt (kWt/årligt) - (2010/30/EC): 165
Vandforbrug årligt (l/årligt) (2010/30/EC): 10686
Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW): 54
Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW): 73
Længde på elledning (cm): 160
Skabt: 2014-09-14
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Piktogramforklaringer
Energiklasse A+++

VarioPerfect™

EU's energiklassemærkning, som har
eksisteret siden 1995, giver standardiserede
oplysninger om husholdningsapparaters
energi- og vandforbrug. EU's
energiklassemærkning går fra A+++ (bedst)
til G (dårligst).

Med funktionen VarioPerfect kan du vælge
mellem SpeedPerfect, som vasker de mest
almindelige programmer ekstra hurtigt, eller
miljøprogrammet EcoPerfect, som med et
længere tidsforbrug vasker de mest
almindelige programmer på den mest miljøog energivenlige måde.

ActiveWater™

Green Technology inside

Sørger for, at du får det bedste vaskeresultat
for hver anvendte dråbe vand, uanset hvor
meget eller lidt, du vasker.

Bosch egen miljømærkning Green
Technology inside angiver at produkterne er
særligt energi- og ressourceeffektive og at
højeste ydeevne opnås ved banebrydende
teknologi. Og som alle Bosch produkter, er
de fremstillet med hensyn til bæredygtige
kriterier. Mærkningen står for
energieffektivitet og bæredygtighed i vores
produkter – netop fordi de har ”Green
Technology inside”.
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