
Serie 6, Inbouw was-droogcombinatie,
7/4 kg
WKD28542EU

Optionele accessoires
WMZ2200 : Onderbouwset

Inbouw wasdroog-combinatie met AutoDry:
wast uw wasgoed betrouwbaar en droogt
nauwkeurig naar het gewenste resultaat.
● Laadvermogen 7/4 kg: 7kg wassen, 4kg drogen in één keer.
● AquaStop: de allerbeste waterbeveiliging voor je wasmachine

mét garantie.
● AquaStop: de allerbeste waterbeveiliging voor je wasmachine

mét garantie.

Technische Data
Energie-efficiëntie-klasse was/droogcyclus (Verordening (EU )
2017/1369): E
Energie-efficiëntie-klasse 40-60 ecoprogramma's (Verordening
(EU ) 2017/1369): E
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 complete was/
droogcycli: 266 kWh 
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60
ecoprogramma's: 77 kWh 
Maximale capaciteit in kg in een was/droogcyclus: 4,0
Vulgewicht (kg): 7,0
Het waterverbruik van de complete was- en droogcyclus in liters
per cyclus: 68 l 
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:
44 l 
Tijdsduur van de complete was- en droogcyclus in uren en
minuten bij nominale capaciteit: 5:30 h 
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij
een nominale capaciteit: 2:50 h 
Droogefficiëntieklasse van 40-60 ecoprogramma's: B
Akoestische geluidsemissies: 72 dB(A) re 1 pW 
Akoestische geluidsemissieklasse: A
Uitvoering: Vrijstaand
Afneembaar bovenblad: Nee
Deurscharnier: Links
Lengte elektriciteitssnoer: 220,0 cm 
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm 
Afmetingen van het apparaat hxbxd: 820 x 595 x 584 mm 
Nettogewicht: 82,5 kg 
Trommelinhoud: 52 l 
EAN-code: 4242005238477
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Serie 6, Inbouw was-droogcombinatie, 7/4
kg
WKD28542EU

Inbouw wasdroog-combinatie met AutoDry:
wast uw wasgoed betrouwbaar en droogt
nauwkeurig naar het gewenste resultaat.

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse Wassen en Drogen¹: E

- Energie efficiëntieklasse Wassen²: E

- Energie³ / Water⁴ Wassen en Drogen: 266 kWh / 68 liters

- Energie⁵ / Water⁶ Wassen: 77 kWh / 44 liters

- Programmaduur⁷ Wassen en Drogen / Wassen: 5:30
uur:min / 2:50 uur:min

- Vulgewicht Wassen en Drogen / Wassen: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg

- Centrifuge droogklasse: B

- Centrifugesnelheid**: 600 - 1355 rpm

- Geluidsniveau: 72 dB (A) re 1 pW

- Geluidsniveauklasse: A

Programma's:

- Speciale programma's: Nachtprogramma, Mix, Sport,
SuperKort 15min, Spoelen / Centrifugeren, Pluizen spoelen,
Afpompen/Centrifugeren, Hygiene Plus, Fijn/Zijde, Wol
handwas

- Speciale functie: Automatisch reinigen pluizenfilter

Opties:

- 2 Elektronische droogprogramma's, tijdgestuurd
droogprogramma

- Toetsen: start/pauze, Toerentalkeuze, Wijzigen, Menu,
droogtijd, Temperatuurkeuze und 24 u Eindtijdkeuze

Comfort / Zekerheid:

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

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

- Aquanoom-systeem

- AquaStop waterbeveiliging: Bosch garantie bij waterschade -
gedurende de gehele levensduur*

- Active Water Plus: voor zeer efficiënt gebruik van water,
zelfs met een kleine belading dankzij automatische
beladingsdetectie.

- Schuimherkenning

- Elektronisch onbalans-controlesysteem

- Signaal bij einde van het programma

- Kinderbeveiliging op de deur

- Vuldeur met extra isolatieglas

- Metalen deursluiting

- Magnetisch deurvergrendeling: eenvoudig te openen en te
sluiten

Technische specificaties:

- Volledig integreerbaar

- Afmetingen (hxbxd): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm

- Verstelbare sokkelhoogte: 16.5 cm

- Verstelbare sokkeldiepte: 6.5 cm

- Linksdraaiende deur

- Aan voorzijde te verstellen achterpoot

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op onze website.
** De aangegeven waardes zijn afgerond.
1 2 Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G
3 Energieverbruik in kWh per 100 complete cycli (in programma Eco
40-60)
⁴ Gewogen waterverbruik in liters per complete cyclus (in programma
Eco 40-60)
5 Energieverbruik in kWh per 100 wascycli (in programma Eco 40-60)
⁶ Gewogen waterverbruik in liters per wascyclus (in programma Eco
40-60)
⁷ Programmaduur van Eco 40-60, Was&Droog cyclus / enkele
Wascyclus
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