Serie | 8, Pralka otwierana od frontu,
9 kg, 1400 obr./min
WAVH8M90PL

Wyjątkowa pralka Serie | 8 z technologią
Home Connect, systemem prania 4D oraz
opcjami Intensive Plus i SpeedPerfect zapewnia nieskazitelne czyste pranie przy
każdym załadunku – w pełni automatycznie.
●

●
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Home Connect: sprzęt gospodarstwa domowego z inteligentną
łącznością ułatwia codzienne obowiązki.
4D Wash System: nieskazitelnie czyste pranie dzięki
wydajnemu przenikaniu wody i detergentu przez włókna
pranych tkanin
Intensive Plus: opcja zwiększająca intensywność programu
dla idealnych rezultatów prania, przeznaczona dla pełnych
załadunków i mocno zabrudzonego prania.
SpeedPerfect: perfekcyjnie czyste pranie nawet o 65%
szybciej.
AntiStain: opcja automatycznego usuwania najbardziej
uporczywych plam bez dodatkowych odplamiaczy.

Dane techniczne

Wyposażenie dodatkowe
WMZ2200 : Zestaw do mocowania pralki na podłodze

Typ budowy :
Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :
850
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) :
848 x 598 x 590
Wysokość instalacyjna przy zabudowie pod blatem :
850,00
Masa netto (kg) :
72,303
Moc przyłączeniowa (W) :
2300
Natężenie (A) :
10
Napięcie (V) :
220-240
Częstotliwość (Hz) :
50
Świadectwa homologacji :
CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :
160
Klasa skuteczności prania :
A
Zawiasy :
Lewostronnie
Kółka :
Nie
Kod EAN :
4242005173242
Pojemność (kg) :
9,0
Roczne zużycie energii (kWh/rok) DYREKTYWA (2010/30/WE) :
152,00
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) -DYREKTYWA
(2010/30/WE) :
0,12
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W)
DYREKTYWA (2010/30/WE) :
0,50
Roczne zużycie wody (l/rok) - DYREKTYWA (2010/30/WE) :
11220
Klasa skuteczności wirowania :
B
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) - wg nowej etykiety
(2010/30/EC) :
1400
Średni czas prania w programie bawełna 40°C (cz#ściowy
załadunek) (min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :
180
Średni czas prania w programie bawełna 60°C (pełny
załadunek) (min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :
240
Średni czas prania w programie bawełna 60°C (cz#ściowy
załadunek) (min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :
225
:
20
Poziom hałasu przy praniu db(A) re 1 pW :
46
Poziom hałasu przy wirowaniu db(A) re 1 pW :
70
Sposób instalacji :
Wolnostojące

'!2E20AF-bhdcec!
1/3

Serie | 8, Pralka otwierana od frontu, 9 kg,
1400 obr./min
WAVH8M90PL
Wyjątkowa pralka Serie | 8 z technologią
Home Connect, systemem prania 4D oraz
opcjami Intensive Plus i SpeedPerfect zapewnia nieskazitelne czyste pranie przy
każdym załadunku – w pełni automatycznie.

- WAVH8M90PL
Wydajność i zużycie

- Załadunek: 9 kg
- Klasa efektywności energetycznej: A+++ w zakresie od "A+++"
do "D"

- Zużycie energii 152 kWh/rok przy 220 cyklach standardowych
60°C i 40°C w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym
załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste
zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

- -30% (152kWh/rok) bardziej wydajna niż klasa energetyczna
A+++ dla kategorii pralek o załadunku 9 kg (217 kWh/rok)
zgodnie z normą rozporządzenia EU 1061/2010

- Zużycie energii w programie bawełna 60 °C 0.95 kWh przy
pełnym załadunku i 0.45 kWh przy częściowym załadunku
w programie bawełna 40 °C 0.52 kWh przy częściowym
załadunku

- Zużycie energii oﬀ-mode / left-on mode: 0.12 W / 0.5 W
- Zużycie wody 11220 l na rok przy 220 standardowych cyklach
prania w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym i
częściowym załadunku.

- Efektywność wirowania: B
- Max. prędkość wirowania: 1400 obrotów/min. **
- Bawełna 60° i Bawełna 40° to standardowy program prania,

do którego odnoszą się informacje na etykiecie i karcie
produktu. Program ten nadaje się do czyszczenia normalnie
zabrudzonych ubrań z bawełny. Jest to najbardziej wydajny
program pod względem konsumpcji energii elektrycznej i
zużycia wody. Rzeczywista temperatura prania może różnić
się od określonej temperatury programu. Czas prania jest
wydłużony przedłużone z korzyścią dla niższego zużycia
energii. Efekt prania A jest zawsze gwarantowany w tym cyklu.

- Czas trwania programów standardowych w badaniu zużycia

Programy i funkcje

- Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki, Delikatne, Wełna/
pranie ręczne

- Programy specjalne: AntyAlergia, Czyszczenie bębna, Koszule/
Bluzki, Pranie nocne, Odpompowanie / Wirowanie, Mix,
Sport/Fitness, Płukanie, Szybki 15'/30'

Opcje

- Home Connect: Zdalne zarządzanie i monitoring urządzenia,
Zarządzenie poborem energii, Zdalna diagnostyka

- Opcja automatycznego odplamiania , którą można włączyć

w standardowych programach, wybierając jeden z czterech
rodzajów, bardzo uporczywych plam.

- Przyciski TouchControl: włączenie/wyłączenie, Gotowe

za, Odplamianie, Intensive Plus, Płukanie extra, Zdalny
start, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, Temperatura,
SpeedPerfect, Pranie wstępne, Zmiana prędkości wirowania/
Wstrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo

- AquaStop: gwarancja Bosch, w przypadku szkód powstałych
na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

- 4D Wash System: nieskazitelnie czyste pranie dzięki

wydajnemu przenikaniu wody i detergentu przez włókna
pranych tkanin

- Start / Pauza + Opcja dołożenia prania: umożliwia

wstrzymanie prania i dołożenie lub wyjęcie rzeczy z bębna już
po rozpoczęciu cyklu

- ActiveWater™Plus: precyzyjne i efektywne zarządzanie ilością
pobieranej wody

- Automatyczne rozpoznawanie wielkości załadunku w celu
precyzyjnego dostosowania ilości pobieranej wody dla
każdego prania.

- EcoInfo Plus: wskaźnik informujący o poziomie zużycia wody i
energii elektrycznej dla każdego programu

- Silnik EcoSilence Drive może zostać objęty 10-letnią,

bezpłatną gwarancją (lista modeli i szczegóły gwarancji
na www.bosch-home.pl/promocje/10-lat-gwarancji-pralki),
EcoSilence Drive: cichy, energooszczędny oraz niezwykle
trwały silnik bezszczotkowy

- Silnik EcoSilence Drive może zostać objęty 10-letnią,

bezpłatną gwarancją (lista modeli i szczegóły gwarancji na
www.bosch-home.pl/promocje/10-lat-gwarancji-pralki)

- Duży wyświetlacz LED z informacją o przebiegu programu,

wyborze temperatury, ustawieniu obrotów, czasie pozostałym

energii to 240 min dla programu bawełna 60 °C przy pełnym
załadunku i 225 min przy połowie załadunku oraz 180 min dla
programu bawełna 40 °C przy połowie załadunku.

- Czas trybu czuwania (tzw. left-on): 20 min
- Poziom hałasu pranie dB (A) re 1 pW: 46
- Poziom hałasu wirowanie dB (A) re 1 pW: 70
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do końca i 24 h opóźnieniu końca prania, wyborze programu
do odplamiania i wskaźnikiem zużycia

- VarioDrum: delikatny bęben do delikatnych tkanin
- XXL Pojemność bębna: 65 l
- Czyszczenie bębna z funkcją przypomnienia
- Oświetlenie wnętrza bębna: Nie
- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej,
redukująca głośność wirowania i wibracji

- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak
- Program demo, Opcja automatycznego odplamiania, Wskaźnik
poziomu poboru energii i wody

- Dodatkowe wyciszenie pralki od spodu
- Dodatkowe wyciszenie.
- Flow sensor: sensor natężenia przepływu
- Pokrętło programatora ze zintegrowanym włącznikiem
- Kontrola nadmiaru piany: Kontrola ilości piany
- Wskaźnik przedozowania: Wskaźnik przedozowania
- System kontroli wyważenia: Kontrola wyważenia urządzenia
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Łatwa w czyszczeniu szuﬂadka na detergenty, z przodu
- Udogodnienie do stosowania żelu do prania
Informacje techniczne

- Średnica otworu wsadowego pralki 32 cm. Okno "Kolor

i design drzwiczek: Aluminiowy wygląd, czarne" z kątem
otwarcia 171°

- Blat urządzenia nie daje się zdemontować.
- Wymiary (Wys. x Szer.): 84.8 cm x 59.8 cm
- Głębokość: 59.0 cm
- Głębokość razem z drzwiami: 63.2 cm
- Głębokość przy otwartych drzwiach: 106.3 cm
- Opcja dołożenia prania: elastyczność i wygoda, dołóż

zapomniane pranie nawet po rozpoczęciu cyklu prania

* Szczegółowe warunki gwarancji AquaStop dostępne na stronie:
https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-pralki
**wartości w zaokrągleniu
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