Serie | 6, Was-droogcombinatie, 7/4
kg, 1500 rpm
WVG30442NL

De wasdroog combinatie met de beste
energie-eﬃciëntieklasse: wast en droogt
bijzonder zuinig.
●

●

●

●

●

Laadvermogen 7/4 kg: 7kg wassen, 4kg drogen.
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.

Technische Data
Uitvoering :
Vrijstaand
Afneembaar bovenblad :
Nee
Deurscharnier :
Links
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :
210
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :
850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) :
850 x 600 x 590
Nettogewicht (kg) :
83,760
Trommelinhoud (l) :
56
EAN-code :
4242005063802
Aansluitwaarde (W) :
2200
Minimale smeltveiligheid (A) :
10
Spanning (V) :
220-240
Frequentie (Hz) :
50
Keurmerken :
CE, VDE
Energieverbuik (wassen en drogen volle belading) (kWh) : 4,76
Energieverbruik (alleen wassen) (kWh) :
0,73
Waterverbruik wassen en drogen bij maximale belading (l) : 103
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Serie | 6, Was-droogcombinatie, 7/4 kg, 1500 Technische Informatie:
- Energieverbruik wassen en drogen 4.76 kWh, waterverbruik
rpm
wassen en drogen 103 l in label-/normprogramma
WVG30442NL
De wasdroog combinatie met de beste
energie-eﬃciëntieklasse: wast en droogt
bijzonder zuinig.

Algemeen:

- Capaciteit: 7 kg wassen - 4 kg drogen
- Centrifugetoerental (omw./min): 1500** - 400

- Geluidsniveau bij wassen: 47 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren: 74 dB
- Volume van trommel: 56 l
- Vuldeur met extra isolatieglas
- Linksdraaiende deur
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- 32 cm vulopening met 180° te openen deur
- Afmetingen (hxbxd): 85.0 cm x 60.0 cm x 59.0 cm
** De aangegeven waardes zijn afgerond.

Comfort / Zekerheid:

- Groot overzichtelijk LED-display voor programma verloop,
temperatuur, centrifugesnelheid, resttijd en 24 u eindtijd
uitstel en beladingsadvies

- EcoSilence Drive: de meest energiezuinige en stille
motortechnologie

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

- VarioSoft trommel: uiterst voorzichtig of uiterst intensief
wassen

- VarioPerfect EcoSilence Drive
- ActiveWater: zuinig en nauwkeurig watermanagement
- Speciale programma's: Spoelen, Dons, Trommel reinigen,

Mix, SuperKort 15min, Centrifugeren/afpompen, AllergiePlus,
HygieneCare, Wol/handwas, Fijn/Zijde

- Speciale functie: Voorzichtig drogen, Drogen
- DoorstroomSensor: voor optimaal waterverbruik
- Indicatie overdosering wasmiddel
- Schuimherkenning
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- TouchControl toetsen incl. LED indicatie: Start/Bijvullen, extra
spoelen, Toerentalkeuze, Temperatuurkeuze, droogtijd

- Comfortabele deurvergrendeling: eenvoudig te openen en te
sluiten

- Elektronisch onbalans-controlesysteem
- Bijvulfunctie: Iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen
tijdens het programma.
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Serie | 6, Was-droogcombinatie, 7/4 kg, 1500
rpm
WVG30442NL
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