
Serie | 6, Kombineret vask og tør, 7/4
kg, 1400 rpm
WVH28422SN

Tilbehør
WMZ20490 : Forhøjningssokkel med udtræksskuffe

Kombineret vaskemaskine og tørretumbler
med høj energiklasse og AirCondensation
teknologi: du sparer både vand og strøm.
Med opfriskningsfunktionen kan du få
krølfrit og friskt tøj.
● Tørrer tøjet skånsomt til den ønskede tørhedsgrad ved hjælp af

AutoDry.
● EcoSilence Drive™: meget energibesparende motor med stille

drift og ekstra lang levetid.
● Wash & Dry 60: Vasker og tørrer små mængder optimalt på

kun60 minutter.
● SpeedPerfect: perfekte vaskeresultater på op til 65% kortere

tid.
● ActiveWater™: sparer vand og penge takket være sensorstyret,

trinløs mængdeautomatik.

Teknisk data
Indbyg / fritstående :  Fritstående
Aftagelig topplade :  Nej
Dørhængsling :  venstrehængt
Længde på elledning (cm) :  210
Højde på aftagelig topplade (mm) :  850
Produktmål (mm) :  848 x 598 x 590
Nettovægt (kg) :  87,184
Tromlevolumen (l) :  56
EAN-kode :  4242005092475
Tilslutningseffekt (W) :  2200
Strømstyrke (A) :  10
Elementspænding (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50
Godkendelse af certifikater :  CE, VDE
Energiforbrug (vask og tørring af fuld vask) (kWt) :  4,76
Energiforbrug (kun vask) (kWt) :  0,66
Vandforbrug (vask og tørring af fuld maskine) (l) :  57
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Serie | 6, Kombineret vask og tør, 7/4 kg,
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Kombineret vaskemaskine og tørretumbler
med høj energiklasse og AirCondensation
teknologi: du sparer både vand og strøm.
Med opfriskningsfunktionen kan du få
krølfrit og friskt tøj.

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: vasker 7 kg - og tørrer 4 kg

- Energiklasse: A (på en skala fra A til G) / Vaskeeffektivitet
klasse A

- Energiforbrug vask og tørring 4.76 kWh, vandforbrug vask og
tørring 57 l i normal programmet

- Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min.

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående
motorteknologi

Programmer og specialfunktioner

- Non-stop vask- og tørreprogram 4 kg

- Luftkondensationsteknik: Intet vandforbrug under tørring

- AutoDry-funktion, Tidsstyret program

- Specialprogrammer: Mix, SuperHurtig 15', Uld-/håndvask,
Finvask/Silke

- VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med
perfekt vaskeresultat

Design og komfort

- Stort display med visning af programforløb, temperatur,
omdrejningstal, resttid, børnesikring og forskudt start op til
24 t

- Viser anbefalet maksimal tøjmængde for valgt program

- VarioSoft-tromlesystem

Teknik

- ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter
tøjmængde og tekstiltype

Sikkerhed

- AquaSikring

- Elektronisk børnesikring

2/3



Serie | 6, Kombineret vask og tør, 7/4 kg,
1400 rpm
WVH28422SN

3/3


