
HomeProfessional, Пералня, предно
зареждане, 10 kg, 1600 rpm
WAX32EH0BY

Неповторимата Home Professional i-
DOS пералня с Home Connect и система
AntiStain Plus е най-удобната и най-
интелигентната перална машина досега,
която прави всичко автоматично.
● i-DOS – автоматично измерва точното количество препарат

и вода.
● Система AntiStain Plus – премахва до 16 вида упорити петна

без предварително третиране.
● 4D система за пране – изключително ефективно проникване

на вода и препарат за безупречни резултати.
● Home Connect – домакински уреди с интелигентна

свързаност за по-лесно ежедневие.
● Автоматични програми, които настройват изпирането според

вида на тъканите и степента на замърсяване.

Техническа информация
Клас на енергийна ефективност: C
Претеглена консумация на енергия в kWh за 100 цикъла на
пране по програма eco 40-60: 67 kWh 
Максимален капацитет в кг: 10,0 kg 
Консумацията на вода по екопрограмата в литри за цикъл: 49
l 
Продължителност на еко 40-60 програма в часове и минути
при пълно зареждане: 3:55 ч 
Клас на ефективност на центрофугиране за програма eco
40-60: A
Клас на емисия на шум във въздуха: A
Въздушни шумови емисии: 72 dB(A) re 1 pW 
за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
Височина на подвижен плот: -2 mm 
размери на продукта: 848 x 598 x 590 mm 
Нето тегло: 83,4 kg 
макс. натоварване на захранващ кабел: 2300 W 
Ток: 10 A 
Напрежение: 220-240 V 
Честота: 50 Hz 
Дължина на захранващия кабел: 160,0 cm 
Панта на вратата: Ляво
Колела: не
Power consumption standby/network: Моля спазвайте
указанията в инструкцията за употреба, когато искате да
изключите функцията WiFi.: 1,5 W 
en: Time auto-standby/network: 5,0 мин 
EAN код: 4242005238958
Типология на инсталиране: Свободностоящ
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HomeProfessional, Пералня, предно
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Неповторимата Home Professional i-
DOS пералня с Home Connect и система
AntiStain Plus е най-удобната и най-
интелигентната перална машина досега,
която прави всичко автоматично.

Мощност и потребление

- Клас на енергийна ефективност¹: C

- Енергия² / Вода³: 67 kWh / 49 литри

- Капацитет: 1 - 10 кг

- Клас на ефективност на сушене с центрофугиране: A

- Скорост на центрофугиране**: 400 - 1600 об/мин

- Ниво на шум: 72 dB (A) за 1 pW

- Клас на излъчван въздушен шум: A

Програми

- Стандартни програми: памук, лесна грижа, деликатни,
вълна ръчно пране

- Специални програми: AllergiePlus, изцеждане на водата,
автоматичнa- деликатно, автоматична, почистване на
барабана (с функция напомняне), Тъмно пране, ризи/
блузи, центрофугиране, бърза/ микс, спортно облекло,
еднократно изплакване, Екстра кратка 30'/15'

Функции

- Home Connect: Дистанционен мониторинг и контрол,
Управление на енергията, Дистанционна диагностика

- i-DOS: дозира напълно автоматично течен препарат и
омекотител

- Автоматика за петна с 16 вида петна за избор

- опции: Изплакване плюс, намалено гладене, Автоматика
за отстраняване на петна, i-DOS, i-DOS, Интензивно Плюс,
по-тихо пране, SpeedPerfect, Задържане на изплакване,
предварително изплакване, Aqua plus

- TouchControl бутони: основни настройки, включване/
изключване, готовност, i-DOS 2.0, Intensive Plus, опции,
Remote Start, Старт/ Пауза с възможност за добавяне
на пране, температура, променлива скорост, избор на
обороти/спиране на изплакването

Комфорт и сигурност

- Функция дозареждане: може да добавите още дрехи, след
като сте пуснали пералнята.

- TFT-прозрачен дисплей с висока разделителна способност
за лесно използване с показване на индикация на
състоянието на програмата, избор на температура,
макс. скорост на въртене, оставащо време, 24 часа

закъснение на времето, допълнителни опции и индикация
за консумация

- 4D система за пране: високоефективно проникване на вода
и перилни препарати за безпроблемни резултати.

- XXL обем на барабана 70 л

- Интериорно LED осветление

- Vario-барабан: щадящо и ефективно пране

- Почистване на барабана с функция напомняне

- 32 cm-врата, хром, сивочерно с 180° ъгъл на отваряне

- Функция дозареждане

- EcoSilence Drive: тих мотор с дълъг живот

- Антивибрационен дизайн: повече стабилност и безшумност
при работа

- Показание за зареждане с моментален съвет за дозиране

- ActiveWater Plus: за високоефективно използване на вода
дори при малко пране благодарение на автоматичното
определяне на натоварването.

- Шумоизолация чрез дънната плоча

- Шумоизолация чрез допълнителен изолиращ материал

- AquaSensor за оптимални резултати

- AquaStop с доживотна гаранция

- Показание за разход: информация за консумация на ток и
вода

- Селектор на програми от метал с вграден On/Off режим

- Разпознаване на пяната

- Показание за предозиране

- Автоматика за стабилизиране

- Защита от деца: блокиране на програмите и вратата

- Мултисигнални тонове

Техническа информация

- Възможност за вграждане

- Размери (В x Ш): 84.8 см x 59.8 см

- Дълбочина: 59.0 см

- Дълбочина с вратата: 63.2 см

- Дълбочина с отворена врата: 108.5 см

* Моля, намерете гаранционните условия съгласно https://
www.bosch-home.bg/
*** Стойностите са приблизителни.
¹ Скала на класовете за енергийна ефективност от A до G
²Енергийна консумация в kWh за 100 пълни цикъла (на програма
Eco 40-60)
³ Претеглена консумация на вода в литри за цикъл (на програма
Eco 40-60)
⁴ Продължителност на програма Eco 40-60
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