
Serie | 6, Vaskemaskin, frontmatet, 9
kg, 1400 omdr./min.
WAU28TB9SN

Vaskemaskinen med EcoSilence Drive™: nyt
ekstremt stillegående drift og en utmerket
levetid.
● EcoSilence Drive™: svært energieffektiv motor med 10 års

garanti som gir stillegående drift og ekstra lang levetid.
● SpeedPerfect: perfekte vaskeresultater på 65% mindre tid.
● VarioDrum: med den unike trommelkonstruksjonen vaskes ditt

tøy skånsomt og effektivt.
● ActiveWater™: sparer vann og penger takket være sensorstyrt,

trinnløs mengdeautomatikk.
● Stort LED display: brukervennlig med ekstra funksjoner.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse (forskrift (EU) 2017/1369):  C
Vektet energiforbruk i kWh per 100 vaskesykluser med 40–60
graders økonomiprogram (EU 2017/1369):  66
Maks. kapasitet i antall kg (EU 2017/1369):  9,0
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram (EU
2017/1369):  44
Varighet for 40–60 graders økonomiprogram i timer og minutter
ved merkekapasitet (EU 2017/1369):  3:37
Sentrifugeringseffektivitetsklasse for 40–60 graders
økonomiprogram (EU 2017/1369):  B
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp (EU 2017/1369):  A
Luftbårne akustiske støyutslipp (EU 2017/1369):  72
Konstruksjonstype:  Frittstående
Høyde på avtakbar topplate (mm):  848
Mål (H x B x D) (mm):  848 x 598 x 590
Nettovekt (kg):  68,418
Tilkoblingseffekt (W):  2300
Sikring (A):  10
Spenning (V):  220-240
Frekvens (Hz):  50
Godkjennelse:  CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm):  210
Dørhengsel:  Venstre
Hjul:  Nei
EAN-kode:  4242005248148
Installasjonstype:  Frittstående
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Serie | 6, Vaskemaskin, frontmatet, 9 kg,
1400 omdr./min.
WAU28TB9SN

Vaskemaskinen med EcoSilence Drive™: nyt
ekstremt stillegående drift og en utmerket
levetid.

Effekt/Forbruk

Programmer

- Programmer: bomull, syntetisk, finvask, ull/håndvask

- Spesialprogrammer: Dunprogram, Trommelrengjøring
(med minnefunksjon), Mørkt tøy, Skjorter, utpumping /
sentrifugering, Mix, Sport, Skylling, Super15'/ Super30'

Komfort og sikkerhet

- SpeedPerfect: perfekt rene klær i opptil 65% mindre tid. ***

- TouchControl-knapper: Ferdig, Ekstra skylling, Start-/
pauseknapp for etterfylling, Temperatur, SpeedPerfect,
Forvask, sentrifugering/skyllestopp

- Reload funksjon: gjør det mulig å legge til vask selv etter at du
har startet maskinen.

- Stort LED-display

- VarioTrommel: skånsom og effektiv trommel

- Trommelrengjøring med minnefunksjon

- Reload funksjon

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående
motorteknologi

- 10 års motorgaranti

- AntiVibrasjon Design: mer stabilitet og stillegående drift

- Flertrinns beskyttelse mot vannskader

- Skumkontroll

- Indikasjon ved overdosering av vaskemidler

- Ubalansekontroll

- Elektronisk funksjonssperre

- Selvrensende skuff for vaskemiddel
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