
Serie 4, Elöltöltős mosógép, 7 kg,
1200 fordulat/perc
WAN24064BY

Különleges (megvásárolható) tartozék
WMZPW20W : Állvány, fiókkal

Automata mosógép EcoSilence Drive™
motorral: csendes és megbízható működés,
melyre bármikor számíthat.
● EcoSilence Drive™: hatékony és rendkívül tartós mosógép-

motor.
● Hygiene Plus: higiénikus mosás, hatékonyan elpusztítja a

baktériumokat még 40 °C -on is.
● SpeedPerfect: tökéletes tisztaság akár 65%-kal rövidebb idő

alatt*.
● ActiveWater™ Plus: vizet, és így pénzt takarít meg Önnek, a

fokozatmentes súlyautomatika révén.
● LED kijelző: Könnyen kezelhető kijelző érintésvezérléssel,

valamint számos kiegészítő opcióval.

Műszaki adatok
Energiahatékonysági osztály: B
Súlyozott energiafogyasztás kWh / 100 ciklus a háztartási mosó-
szárító gép eco 40-60 mosási ciklusa esetében: 51 kWh 
Névleges kapacitás, kg-ban: 7,0 kg 
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása, l/ciklus: 45 l 
Az eco 40-60 program időtartama órában és percben a névleges
töltet mellett: 3:28 h 
Centrifuga hatékonysági osztály az eco 40-60 programra
vonatkoztatva: B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: 72 dB(A) re 1 pW 
Kiviteli forma: Szabadonálló készülék
Magasság munkalappal: -2 mm 
A készülék méretei: 848 x 598 x 550 mm 
Nettó súly: 68,0 kg 
Teljesítményigény: 2300 W 
Biztosíték: 10 A 
Feszültség: 220-240 V 
Frekvencia: 50 Hz 
Csatlakozókábel hossza: 160 cm 
Ajtónyitás iránya: Bal
Görgők: Nem
EAN-kód: 4242005333059
Beépítési mód: Szabadonálló készülék
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Automata mosógép EcoSilence Drive™
motorral: csendes és megbízható működés,
melyre bármikor számíthat.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Töltetkapacitás: 1 - 7 kg

- Centrifuga fordulatszám**: 0 - 1200 f/perc

Programok

- Speciális programok: gyors/mix, szuper gyors 30 és 15 perces
program, finom/selyem, gyapjú/kézi mosás

További opciók

- SpeedPerfect™: nagy teljesítményű program, amely akár 65%-
kal csökkenti a mosási ciklus időtartamát

- Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: időzítés,
SpeedPerfect, start/szünet utólagos betöltéssel, fordulatszám-
módosítás/öblítőstop

Biztonság és kényelem

- Újratöltés funkció: adjon hozzá mosnivalót, még akkor is, ha
már tart a mosási folyamat.

- Nagy kijelző a programfutás, centrifuga fordulatszám,
hátralévő idő és az akár 24 órás késleltetett indítás, valamint a
töltetajánlás kijelzésére

- Használatmérő: számolja a megtett programokat

- Dobtérfogat: 55 l

- Aqua Protection

- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosó- és speciális
programokhoz

- 3D-AquaSpar mosási rendszer

- EcoSilence Drive: a legenergiahatékonyabb és legcsöndesebb
motortechnika

- ActiveWater Plus: a víz hatékony felhasználása kis töltetek
mellett is, az automatikus töltetfelismerésnek köszönhetően.

- Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítettebb
dobmozgások

- Túlhabzás figyelés

- Dobkiegyensúlyozás

- Túladagolás jelzése: nincs

- Hangjelzés a program végén

- Gyermekzár

- 30 cm átmérőjű 180°-ban nyitható betöltőablak

- Fém ajtózáró kar

- Komfort ajtózár

Technikai információk

- 85 cm-es pult alá csúsztatható

- Méretek (Ma x Szé): 84.8 cm x 59.8 cm

- Készülék mélysége: 55.0 cm

- Készülék mélysége, ajtóval: 60.0 cm

- Készülék mélysége, nyitott ajtóval: 101.7 cm

¹ Az energiahatékonysági osztályok A-tól G-ig terjedő skálája
2 Energiafogyasztás kWh / 100 ciklus (az Eco 40-60 programon)
³ Súlyozott vízfogyasztás literben, ciklusonként (az Eco 40-60
programon)
⁴ Az Eco 40-60 program hossza
** kerekített értékek.
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