Serie | 4, Was-droogcombinatie, 8/5
kg, 1400 rpm
WNA13490NL

De was-droogcombinatie met Iron Assist
stoom behandeling, droogt net zo eﬃciënt
als hij wast en zorgt dat strijken steeds
gemakkelijker wordt. Tot 5kg in 1 cyclus.
●
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AutoDry: droogt nooit langer dan noodzakelijk voor een
optimale bescherming van uw kleding.
EcoSilence Drive™: extreem stil, duurzaam en zuinig
wassen dankzij de koolborstelloze motor, inclusief 10 jaar
motorgarantie.
Wassen & Drogen in 60 minuten: kleine ladingen eﬃciënt
wassen en drogen binnen 60 minuten.
Makkelijk in gebruik en extra mogelijkheden.
Sportprogramma: ideaal voor een was met functionele,
synthetische en microvezelstoﬀen.

Technische Data
Energie-eﬃciëntie-klasse was/droogcyclus (Verordening (EU )
2017/1369):
E
Energie-eﬃciëntie-klasse 40-60 ecoprogramma's (Verordening
(EU ) 2017/1369):
C
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 complete was/
droogcycli (EU 2017/1369):
313
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60
ecoprogramma's (EU 2017/1369):
63
Maximale capaciteit in kg in een was/droogcyclus (EU
2017/1369):
5,0
Maximale capaciteit in kg in een wascyclus (EU 2017/1369): 8,0
Het waterverbruik van de complete was- en droogcyclus in liters
per cyclus (EU 2017/1369):
70
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus
(EU 2017/1369):
41
Tijdsduur van de complete was- en droogcyclus in uren en
minuten bij nominale capaciteit (EU 2017/1369):
7:30
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij
een nominale capaciteit (EU 2017/1369):
3:32
Droogeﬃciëntieklasse van 40-60 ecoprogramma's (EU
2017/1369):
B
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):
70
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):
A
Uitvoering:
Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:
Nee
Deurscharnier:
Links
Lengte elektriciteitssnoer (cm):
210
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm):
850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm):
848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg):
71,934
Trommelinhoud (l):
63
EAN-code:
4242005250103
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Serie | 4, Was-droogcombinatie, 8/5 kg, 1400 Comfort / Zekerheid:
- Bijvulfunctie: Iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen
rpm
tijdens het programma.
WNA13490NL

- Groot LED-display voor programmaverloop, max.

De was-droogcombinatie met Iron Assist
stoom behandeling, droogt net zo eﬃciënt
als hij wast en zorgt dat strijken steeds
gemakkelijker wordt. Tot 5kg in 1 cyclus.

centrifugesnelheid, resttijdweergave, 24 uur eindtijduitstel en
beladingscapaciteit

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

- EcoSilence Drive: de meest energiezuinige en stille
motortechnologie

Prestaties en verbruik:

- Energie eﬃciëntieklasse Wassen en Drogen¹: E
- Energie eﬃcientiëklasse Wassen²: C
- Energie³ / Water⁴ Wassen en Drogen: 313 kWh / 70 liters
- Energie⁵ / Water⁶ Wassen: 63 kWh / 41 liters
- Programmaduur⁷ Wassen en Drogen / Wassen: 7:30
uur:min / 3:32 uur:min

- Vulgewicht Wassen en Drogen / Wassen: 1 - 5 kg / 1 - 8 kg
- Centrifuge droogklasse: B
- Centrifugesnelheid**: 600 - 1400 rpm
- Geluidsniveau: 70 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveauklasse: A
Programma's:

- Standaard wasprogramma's: Katoen, Kreukherstellend, Fijn/
Zijde, Wol/Handwas

- Speciale wasprogramma's: SuperKort 15min, Mix, Afpompen/
Centrifugeren, Sport, Spoelen

- De meest voorkomende wasprogramma's kunnen ook gebruikt
worden als single droogprogramma of als gecombineerd was
+droogprogramma.

- Standaard droogprogramma's: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale droogprogramma's: IronAssist, Drogen, Voorzichtig
drogen, Wash&Dry 60 min

Opties:

- SpeedPerfect: perfect schone was in 65% minder tijd. ***
- Extra functies wassen: Licht strijken, Selectie toerental,

SpeedPerfect, Start / bijvullen, Temperatuur selectie, Voorwas

- Extra functies drogen: Droogdoel
- Droog-mogelijkheden bij de meeste wasprogramma's
- 2 Elektronische droogprogramma's, tijdgestuurd
droogprogramma

- 10 jaar garantie op de koolborstelloze EcoSilence Drive motor
- AquaStop waterbeveiliging: Bosch garantie bij waterschade gedurende de gehele levensduur*

- Volume van trommel: 63 l
- VarioTrommel: zacht en eﬃciënt wassen
- ActiveWater Plus: voor zeer eﬃciënt gebruik van water,
zelfs met een kleine belading dankzij automatische
beladingsdetectie.

- 32 cm vulopening, Witte vuldeur met 165° te openen deur
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Bodemplaat voor extra bescherming en geluidsisolatie
- Schuimherkenning
- Elektronisch onbalans-controlesysteem
- Zelfreinigende condensor: behoud van energieklasse
- Kinderbeveiliging op de deur
- Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel
- Indicatie overdosering wasmiddel
- Signaal bij einde van het programma
- EasyClean lade
Technische Speciﬁcaties:

- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmeting apparaat (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Diepte apparaat: 59.0 cm
- Diepte apparaat incl. deur: 64.9 cm
- Diepte apparaat met geopende deur: 106.3 cm
*** Vergelijking tussen de programmaduur van Kreukherstellend 40°C
en de programmaduur Kreukherstellend 40°C i.c.m. SpeedPerfect.
* 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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Serie | 4, Was-droogcombinatie, 8/5 kg, 1400
rpm
WNA13490NL
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