
Serie | 8, Elöltöltős mosógép, 9 kg,
1400 fordulat/perc
WAV28MH0BY

Serie | 8 mosógép Home Connect
szolgáltatással, 4 AntiStain programmal és
az Intensive Plus 4D mosási rendszerrel
makulátlan eredményt nyújt minden
töltetnél, teljesen automatikusan.
● AntiStain: eltávolítja a leggyakoribb folttípusokat.
● Home Connect: háztartási készülékek okos csatlakozással a

mindannapi élet megkönnyítése érdekében.
● Home Connect EasyStart: megfelelő programajánlás minden

mosáshoz, távolról.
● Home Connect távoli vezérlés: Kezelés és felügyelet otthonról

vagy bárhonnan.
● Home Connect Push üzenetek: folyamatos információ a

program állapotáról.

Műszaki adatok
Energiahatékonysági osztály (EU 2017/1369):  A
Súlyozott energiafogyasztás kWh / 100 ciklus a háztartási mosó-
szárító gép eco 40-60 mosási ciklusa esetében:  48
Névleges kapacitás, kg-ban:  9,0
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása, l/ciklus:  48
Az eco 40-60 program időtartama órában és percben a névleges
töltet mellett:  3:44
Centrifuga hatékonysági osztály az eco 40-60 programra
vonatkoztatva:  B
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:  A
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:  70
Kiviteli forma:  Szabadonálló készülék
Magasság munkalappal (mm):  850
A készülék méretei (mm):  848 x 598 x 590
Nettó súly (kg):  72,303
Teljesítményigény (W):  2300
Biztosíték:  10
Feszültség (V):  220-240
Frekvencia (Hz):  50
Engedélyező okirat:  CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm):  160
Ajtónyitás iránya:  Bal
Görgők:  Nem
EAN-kód:  4242005288601
Beépítési mód:  Szabadonálló készülék
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Serie | 8, Elöltöltős mosógép, 9 kg, 1400
fordulat/perc
WAV28MH0BY

Serie | 8 mosógép Home Connect
szolgáltatással, 4 AntiStain programmal és
az Intensive Plus 4D mosási rendszerrel
makulátlan eredményt nyújt minden
töltetnél, teljesen automatikusan.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály¹: A

- Energia² / Víz³ felhasználás ciklusonként: 48 kWh / 48 liter

- Töltetkapacitás: 1 - 9 kg

- Program hossza ⁴: 3:44 (óra:perc)

- Centrifuga hatékonysági osztály: B

- Centrifuga fordulatszám**: 400 - 1400 f/perc

- Zajszint: 70 dB (A) re 1 pW

- Zajkibocsátási osztály: A

Programok

- Sztenderd programok: pamut, kímélő, finom, selyem, kézi
mosás

- Speciális programok: allergia plus, dobtisztító program
emlékeztetővel, farmer/fekete ruhanemű, ingek/blúzok,
leeresztés / centrifuga, gyors/mix, sportruházat/fitness,
egyszeri öblítés, szuper gyors 30 és 15 perces program

További opciók

- Home Connect: Távoli felügyelet és vezérlés, iService Remote,
energiamenedzsment (fotovoltaikus)

- Foltautomatika 4 folttisztító opcióval - a sztenderd
programokhoz is aktiválható

- Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: be/ki
kapcsoló, időzítés, folttisztítás, Intensive Plus, extra öblítés,
Távindítás, start/szünet utólagos betöltéssel, hőmérséklet,
SpeedPerfect, előmosás, fordulatszám-módosítás/öblítőstop

Biztonság és kényelem

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

- Nagy LED kijelző a programlefutás jelzésére, hőmérséklet
választásra, centrifuga fordulatszám kijelzésére, hátralévő idő

és az akár 24 ó késleltetett indítás kijelzésére, foltautomatika
választására és fogyasztáskijelzésre

- 4D mosási rendszer: nagy hatásfokú víz- és mosószer
bejuttatás a foltmentes eredményekért.

- XXL Dobtérfogat: 65 l

- Belső dobvilágítás: LED

- VarioDob: gyengéd, ugyanakkor hatékony mosás

- Dobtisztítás emlékeztető funkcióval

- 32 cm átmérőjű, ezüst-sötétszürke, 171°-ban nyíló ajtó

- Utólagos utántöltés funkció / szünet funkció

- EcoSilence Drive: a legenergiahatékonyabb és legcsöndesebb
motortechnika

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

- Energia- és vízfelhasználás kijelzése az adott programra, Demo
program

- Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítettebb
dobmozgások

- Hangszigetelés alul is

- AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer

- Fogyasztáskijelzés: információ az energia- és a
vízfelhasználásról

- Megvilágított vezérlőgomb, beépített Be/Ki kapcsolóval

- Túlhabzás figyelés

- Kijelzés mosószer túltöltésre

- Dobkiegyensúlyozás

- Gyermekzár

- Hangjelzés

- Öntisztító mosószertartály

- Külön folyékony mosószertartó

Technikai információk

- 85 cm-es pult alá csúsztatható

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

- Készülék mélysége: 59.0 cm

- Készülék mélysége, ajtóval: 63.2 cm

- Készülék mélysége, nyitott ajtóval: 106.3 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.
* A garanciális feltételekt az alábbi oldalon találja: https://
www.bosch-home.com/hu/aquastop
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