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WAL28PH1GR

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 10 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: C
 - Ενέργεια² / Νερό³: 67 kWh / 47 λίτρα
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:50 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 75 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, 
Αντιαλλεργικό, Αυτόματο, Καθαρισμός Κάδου (με υπενθύμιση),  
Στύψιμο/Άντληση, Περισσότερα Προγράμματα  
(από εφαρμογή), Γρήγορο/Ανάμεικτα, Αθλητικά/Μικροΐνες, Ξέβγαλμα, 
Γρήγορο 15’/30’

 - Προγράμματα μέσω εφαρμογής: Λεκές από αίμα, Λεκές από λάδι,  
Λεκές από γρασίδι, Λεκές από κόκκινο κρασί

 - Αυτόματο πρόγραμμα: πλύσιμο και δοσολογία απορρυπαντικού 
ελέγχονται από αισθητήρες

 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
Μούλιασμα, i-DOS, Ρυθμίσεις/ασφάλεια παιδιών, Mνήμη, Επιπλέον 
ξέβγαλμα +1+2+3, Παραμονή νερού, SpeedPerfect, Λιγότερο 
τσαλάκωμα, Πρόπλυση, Aπομακρυσμένη έναρξη, Προσθήκη ρούχων, 
Προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

 - SpeedPerfect - τέλεια πλυμένα ρούχα σε έως 65% λιγότερο χρόνο ***
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής 
μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet

 - Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη αφής, τεχνολογίας multiTouch, με 
ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών 
στυψίματος, συνιστώμενου φορτίου και υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας

 - Ενδείξεις κατανάλωσης νερού και ενέργειας
 - Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - i-DOS™ - σύστημα αυτόματης δοσολογίας απορρυπαντικού  
και μαλακτικού

 - EcoSilence Drive - αθόρυβο και ανθεκτικό μοτέρ inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική  
για τα ανθεκτικά

 - Χωρητικότητα τυμπάνου XXL 70 l
 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - ΑquaSensor - αισθητήρας ρυπαρότητας των ρούχων
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,8cm x 59,8cm x 63,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 106,3cm

ΝΕΟ

Πλυντήρια ρούχων 10kg

WAL28RH2GR 

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 10 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: C
 - Ενέργεια² / Νερό³: 67 kWh / 47 λίτρα
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:50 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 75 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, 
Αντιαλλεργικό, Καθαρισμός Κάδου (με υπενθύμιση), Πουκάμισα, 
Σκουρόχρωμα/Jeans, Στύψιμο/Άντληση, Γρήγορο/Ανάμεικτα, Αθλητικά/
Μικροΐνες, Ξέβγαλμα, Γρήγορο 15’/30’

 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
AntiStain, Ρυθμίσεις/ασφάλεια παιδιών, Mνήμη, Νυχτερινή/Αθόρυβη 
πλύση, Επιπλέον ξέβγαλμα +1+2+3, Παραμονή νερού, SpeedPerfect, 
Λιγότερο τσαλάκωμα, Πρόπλυση, Aπομακρυσμένη έναρξη, Προσθήκη 
ρούχων, Προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

 - AntiStain - 4 τύποι λεκέδων απομακρύνονται με το πάτημα  
ενός κουμπιού

 - SpeedPerfect - τέλεια πλυμένα ρούχα σε έως 65% λιγότερο χρόνο ***
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής 
μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet

 - Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη αφής, τεχνολογίας multiTouch,  
με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών 
στυψίματος, συνιστώμενου φορτίου και υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας

 - Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Εξάρτημα για υγρά απορρυπαντικά στη θήκη
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive - αθόρυβο και ανθεκτικό μοτέρ inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική  
για τα ανθεκτικά

 - Χωρητικότητα τυμπάνου XXL 70 l
 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
 - Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,8cm x 59,8cm x 63,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 106,3cm

Κατανάλωση και επιδόσεις
 - Μέγιστη χωρητικότητα: 10 κιλά
 - Μέγιστες στροφές στυψίματος**: 1400 στροφές/λεπτό
 - Ενεργειακή κλάση¹: C
 - Ενέργεια² / Νερό³: 67 kWh / 47 λίτρα
 - Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:50 (ώρες:λεπτά)
 - Επίπεδα θορύβου: 75 dB (A) re 1 pW

Προγράμματα και επιλογές
 - Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco 40-60, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, 
Αντιαλλεργικό, Καθαρισμός Κάδου (με υπενθύμιση), Πουκάμισα, 
Σκουρόχρωμα/Jeans, Στύψιμο/Άντληση, Γρήγορο/Ανάμεικτα, Αθλητικά/
Μικροΐνες, Ξέβγαλμα, Γρήγορο 15’/30’

 - Πρόγραμμα καθαρισμού κάδου με υπενθύμιση
 - Ρυθμίσεις με πλήκτρα αφής: Θερμοκρασία, Στροφές στυψίματος, 
AntiStain, Ρυθμίσεις/ασφάλεια παιδιών, Mνήμη, Νυχτερινή/Αθόρυβη 
πλύση, Επιπλέον ξέβγαλμα +1+2+3, Παραμονή νερού, SpeedPerfect, 
Λιγότερο τσαλάκωμα, Πρόπλυση, Aπομακρυσμένη έναρξη,  
Προσθήκη ρούχων, Προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

 - AntiStain - 4 τύποι λεκέδων απομακρύνονται με το πάτημα  
ενός κουμπιού

 - SpeedPerfect - τέλεια πλυμένα ρούχα σε έως 65% λιγότερο χρόνο ***
 - Προσθήκη ρούχων - μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια 
της πλύσης

Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
 - Home Connect: Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής 
μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet

 - Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη αφής, τεχνολογίας multiTouch,  
με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών 
στυψίματος, συνιστώμενου φορτίου και υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας

 - Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
 - LED εσωτερικός φωτισμός κάδου
 - Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο on/off
 - Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
 - Εξάρτημα για υγρά απορρυπαντικά στη θήκη
 - Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά

Τεχνολογία και ασφάλεια
 - EcoSilence Drive - αθόρυβο και ανθεκτικό μοτέρ inverter  
με εγγύηση 10 ετών

 - ActiveWater Plus - για εξαιρετικά αποδοτική χρήση του νερού, ακόμα 
και σε μικρά φορτία ρούχων, χάρη στην αυτόματη αναγνώριση φορτίου

 - Κάδος VarioDrum™, με απαλή πλευρά για τα ευαίσθητα & εντατική  
για τα ανθεκτικά

 - Χωρητικότητα τυμπάνου XXL 70 l
 - AntiVibration Design για μείωση κραδασμών και θορύβου
 - Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
 - Αναγνώριση αφρού και απομάκρυνσή του
 - Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
 - Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
 - Κλείδωμα συσκευής (ασφάλεια για τα παιδιά)

Διαστάσεις και εγκατάσταση συσκευής
 - Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,8cm x 59,8cm x 63,2cm
 - Βάθος κορμού συσκευής, χωρίς την πόρτα: 59cm
 - Βάθος με την πόρτα ανοικτή: 106,3cm

ΝΕΟ

WAL28RH1GR

ΝΕΟ

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Eco 40-60)
³ Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Eco 40-60)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Eco 40-60
** Οι τιμές είναι στρογγυλοποιημένες
*** Σύγκριση μεταξύ της διάρκειας του προγράμματος Συνθετικά 40 °C και Συνθετικά 40 °C 
      με ενεργοποιημένη την επιλογή ταχύτητας.

¹ Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Eco 40-60)
³ Σταθμισμένη κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Eco 40-60)
⁴ Διάρκεια προγράμματος Eco 40-60
** Οι τιμές είναι στρογγυλοποιημένες
*** Σύγκριση μεταξύ της διάρκειας του προγράμματος Συνθετικά 40 °C και Συνθετικά 40 °C 
      με ενεργοποιημένη την επιλογή ταχύτητας.
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά, τηλ: 2104277500, επιλογή 3

Service και Εξυπηρέτηση Πελατών
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 210 4277500
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά, fax: 210 4277669
Θεσσαλονίκη: Οδός Χάλκης Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία Τ.Θ. 60017 Θέρμη, fax: 2310 497259
Πάτρα: Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια, fax: 2610 331832
Κρήτη: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 23, 713 06 Ηράκλειο, fax: 2810 325482
Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 39, 2407 Έγκωμη, Λευκωσία, παγκύπριο τηλ.: 7777 8007

www.bosch-home.gr

Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προιόντων.
 
Η τεχνολογία της Bosch σε video:
Επισκεφτείτε το  www.youtube.com/BoschHomeGreece
Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook:
Επισκεφτείτε το  www.facebook.com/BoschHomeGreece
Ακολουθήστε μας στο Instagram:
Επισκεφθείτε το  www.instagram.com/boschhomegr
Καταχωρίστε το προϊόν σας:
www.bosch-home.gr/myBosch


