Serie | 6, Inbouw wasdroogcombinatie, 7/4 kg, 1400 rpm
WKD28541EU

De inbouw wasdroogcombinatie met
AutoDry: wast uw wasgoed betrouwbaar en
droogt nauwkeurig naar het de gewenste
resultaat.
●

●

●

●

Laadvermogen 7/4 kg: 7kg wassen, 4kg drogen.
ExtraSnel 15': speciaal programma wast tot 2 kg wasgoed in
slechts 15 minuten.
AquaStop: 100% bescherming tegen waterschade, Bosch
garandeert dit een wasmachineleven lang.
Het AllergiePlus-programma: speciaal ontwikkeld tegen
allergieën.

Technische Data
Uitvoering :
Vrijstaand
Afneembaar bovenblad :
Nee
Deurscharnier :
Links
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :
220
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :
820
Nettogewicht (kg) :
82,760
Trommelinhoud (l) :
52
EAN-code :
4242002876856
Aansluitwaarde (W) :
2300
Minimale smeltveiligheid (A) :
10
Spanning (V) :
220-240
Frequentie (Hz) :
50
Keurmerken :
CE, Eurasian, VDE
Energieverbuik (wassen en drogen volle belading) (kWh) : 5,40
Energieverbruik (alleen wassen) (kWh) :
1,35
Waterverbruik wassen en drogen bij maximale belading (l) : 90
Optionele accessoires
WMZ2200 : Onderbouwset
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Serie | 6, Inbouw was-droogcombinatie, 7/4
kg, 1400 rpm
WKD28541EU
De inbouw wasdroogcombinatie met
AutoDry: wast uw wasgoed betrouwbaar en
droogt nauwkeurig naar het de gewenste
resultaat.

Algemeen:

- Capaciteit: 7 kg wassen - 4 kg drogen
- Label: B / A
- Centrifugetoerental (omw./min): 1400** - 600
Comfort / Zekerheid:

- Groot display voor programmaverloop, temperatuur,
centrifugesnelheid, resttijd, 24 u eindtijd uitstel en
drooginstellingen

- Non-stop wassen en drogen programma 4 kg
- AquaStop waterbeveiliging: Bosch garantie bij waterschade gedurende de gehele levensduur*

- Automatische programma's met vochtmeting, tijdgestuurd
droogprogramma

- Speciale programma's: Nachtprogramma, Mix, SuperKort
15min, Wol/handwas, Fijn/Zijde

- Speciale functie: Spoelen van de condensator
- Schuimherkenning
- ActiveWater™: meet automatisch belading en stemt
hoeveelheid water hierop af.

- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- Toetsen: Opties, Selecteren
- Magnetisch deurvergrendeling: eenvoudig te openen en te
sluiten

- Comfortabele elektronische metalen bedieningsknop voor het
selecteren van alle was-en speciale programma's

- Elektronisch onbalans-controlesysteem
- Aquanoom-systeem
Technische speciﬁcaties:

- Energieverbruik wassen en drogen 5.4 kWh, waterverbruik
wassen en drogen 90 l in label-/normprogramma

- Geluidsniveau bij wassen: 57 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren: 74 dB
- Volume van trommel: 52 l
- Vuldeur met extra isolatieglas
- Linksdraaiende deur
- Volledig integreerbaar
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