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Serie | 2 Vaskemaskiner

Vaskemaskine
WAB24166SN

Vaskemaskinen med ActiveWater-funktion,
som nedsætter vandforbruget og skåner
miljøet.
● ActiveWater™: sparer vand og penge takket være sensorstyret

mængdeautomatik i to trin.
● Til dig med følsom hud eller allergi: AllergiPlus / ECARF-

kvalitetsstempel.
● SpeedPerfect: optimalt vaskeresultat 40 % hurtigere
● Energiklasse A+++: den mest energibesparende klasse.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Højde på aftagelig topplade (mm) :  848
Produktmål (mm) :  848 x 598 x 550
Nettovægt (kg) :  65,0
Tilslutningseffekt (W) :  2000
Strømstyrke (A) :  10
Elementspænding (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50
Godkendelse af certifikater :  CE, VDE
Længde på elledning (cm) :  170
Vaskeevne :  A
Dørhængsling :  venstrehængt
Hjul :  Nej
EAN-kode :  4242002809342
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :  6,0
Energieffektivitetsklasse (2010/30/EC) :  A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :  153
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) :  0,15
Effektforbrug i left on-tilstand - NEW (2010/30/EC) :  1,27
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :  10560
Ydelsesklasse for centrifugering :  C
Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC) :  1200
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 40°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) :  270
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (fyldt maskine) (min)
(2010/30/EC) :  270
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) :  270
Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW) :  57
Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW) :  78
Installation :  Fritstående

'!2E20AC-iajdec!
Tilbehør
WMZ20490 : Forhøjningssokkel med udtræksskuffe til
WMZ2380 : AquaStop-forlænger 2,5m, t/vaskemaskiner
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Vaskemaskine
WAB24166SN

Vaskemaskinen med ActiveWater-funktion,
som nedsætter vandforbruget og skåner
miljøet.

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 6 kg

- Energiklasse: A+++

- Årligt energiforbrug 153 kWh, baseret på 220 standardvaske
ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og
halv fyldning

- Maksimal centrifugeringshastighed: 1200 omdr./min

Programmer og specialfunktioner

- Specialprogrammer: , Ekstra skyl/stivning, Mix, udpumpning /
centrifugering, Hygiejne, Uld-/håndvask, Finvask/Silke

Design og komfort

- Display med visning af programforløb, temperatur,
omdrejninger, resttid og sluttid

- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og
specialprogrammer.

- ECARF kvalitetsstempel: et allergivenligt produkt

Teknik

- ActiveWater™: mængdeautomatik

Sikkerhed

- Elektronisk børnesikring

- ECARF kvalitetsstempel: et allergivenligt produkt
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Vaskemaskine
WAB24166SN


