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HomeProfessional Mosógépek

WAY32891EU
Elöltöltős mosógép

Mosógép új dizájnnal és automatikus
mosószeradagolóval: a pontos adagolás
vizet és mosószert takarít meg Önnek.
● i-Dos™: tökéletes mosási eredmény minimális fogyasztás és

maximális kényelem mellett.
● EcoSilence Drive™: extrém energiahatékonyság, csöndes

működés valamint hosszú élettartam jellemzi a motort.
● A+++-30% energiahatékonysági osztály: 30%-kal nagyobb

hatékonyság, mint a legjobb osztályban.
● ComfortControl Plus fogyasztási adatok kijelzővel: könnyű

kezelés és gyors információk az energia- és vízfogyasztásról.
● Folttisztító automatika: célzottan eltávolítja a 16

legáltalánosabb folttípust.

Műszaki adatok
Kiviteli forma :  Szabadonálló készülék
Magasság nélkül munkalap (mm) :  850
A készülék méretei (mm) :  850 x 600 x 590
Nettó súly (kg) :  83,0
Teljesítményigény (W) :  2300
Biztosíték :  10
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia :  50
Engedélyező okirat :  , CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :  210
Mosás hatékonysági osztály :  A
Ajtónyitás iránya :  bal
Görgők :  Nem
A teljes töltetű normál pamutprogramhoz tartozó előírt
kapacitás kg-ban - NEW (2010/30/EC) :  9,0
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) :  A+++
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) (2010/30/EC) :

 152
Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) - NEW
(2010/30/EC) :  0,12
Villamosenergia-fogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban -
NEW (2010/30/EC) :  0,43
Súlyozott éves vízfogyasztás (l/annum) (2010/30/EC) :  11220
Centrifuga-hatékonysági osztály :  A
Legmagasabb centrifuga-fordulatszám - (2010/30/EC) :  1552
programidő normál 40 °C-os pamutprogram esetén részleges
töltet mellett :  270
programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén teljes töltet
mellett :  275
programidő normál 60 °C-os pamutprogram esetén részleges
töltet mellett :  270
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama - NEW (2010/30/
EC) :  15
Mosási zajszint (dB (A) re 1 pW) :  48
Centrifugálási zajszint (dB (A) re 1 pW) :  74
Beépítési mód :  Szabadonálló készülék
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Mosógép új dizájnnal és automatikus
mosószeradagolóval: a pontos adagolás vizet
és mosószert takarít meg Önnek.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Töltősúly: 9 kg

- Energiaosztály: A+++

- Energiafelhasználás: 152 kWh/év (220 mosási ciklusra
vonatkoztatva, mely ciklusokban 60°C és 40°C-os pamut
programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel,
valamint a készenléti állapot energiafelhasználása is
figyelembe van véve). A készülék tényleges fogyasztása függ a
használattól.

- 30% -kal alacsonyabb energiafogyasztás (152 kWh/év), mint
a sztenderd érték (196 kWh/év) az A+++ energiaosztályban,
9 kg-ra vonatkoztatva a 1061/2010 EU szabályozásnak
megfelelően.

- Maximális centrifuga fordulatszám: 1600 ford./perc
Maximális megmaradó nedvességtartalom: 44 %

- Vízfelhasználás: 11220 liter/év (220 mosási ciklusra
vonatkoztatva, mely ciklusokban 60°C és 40°C-os pamut
programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel). A
készülék tényleges fogyasztása függ a használattól.

- Mosási zajszint 60°C fokos és teljestöltetű pamutmosás
esetén: 48dB (re 1pW)

- Centrifugálási zajszint 60°C-os és teljestöltetű pamutmosás
esetén: 74dB (re 1pW)

Programok

- Automatikus program: szenzorvezérelt mosás és
mosószeradagolás

- Speciális programok: kímélő mosás plusz, szivattyúzás,
extra-öblítés/ keményítés, centifugálás, függöny, 30°C,
ingek/blúzok, sportruházat/fitness, extra rövid 15', gyors/
mix, automata, kímélő automata, allergia plus, tolltöltet,
MIX csendes/MIX éjszakai mosás, dobtisztító program
emlékeztetővel, gyapjú, finom-selyem

- Foltautomatika - 16 folttisztító program

További opciók

- VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás,
kiváló mosási eredménnyel

- Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: be/ki
kapcsoló, fordulatszám-módosítás, kezdési idő, hőmérséklet,
SpeedPerfect, EcoPerfect, start/szünet, opciók beállítása,
alapbeállítások és 24 órás kezdési idő

- i-DOS: automata folyékony mosószer és öblítő-, vagy kétféle
folyékony mosószer adagolás

- Hideg mosási lehetőség minden programhoz

Biztonság és kényelem

- Magyar nyelvű nagyfelbontású TFT - könnyen olvasható -
kijelző az egyszerű használatért programfutás kijelzéssel,
hőmérséklet-, centrifugafordulatszám-választással, hátralévő
idő és 24 órás időzítő kijelzéssel, további opciók, i-Dos
választás és fogyasztás kijelzéssel.

- Fogyasztáskijelzés: információ az energia- és a
vízfelhasználásról

- Megvilágított vezérlőgomb, beépített Be/Ki kapcsolóval

- AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer

- XXL Dobtérfogat: 65 l

- aquaSensor

- ActiveWater™Plus: víztakarékos mosás vezérlés

- Átfolyós vízmennyiségmérő az optimális vízfelhasználás
érdekében

- Öntisztító mosószertartály

- EcoSilence Drive: a legenergiahatékonyabb és legcsöndesebb
motortechnika

- VarioDob: gyengéd, ugyanakkor hatékony mosás

- Belső dobvilágítás: LED

- Dobtisztítás emlékeztető funkcióval

- Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítettebb
dobmozgások

- Akusztikus figyelmeztető jelzések

- Fokozatmentes súlyautomatika

- Túlhabzás figyelés

- Gyermekzár

- Utólagos utántöltés funkció / szünet funkció

- Komfort ajtózár

Technikai információk

- i-DOS Made in Germany

- aqua|stop, 9kg, eco silence Dr

- Energiafelhasználás: 0.92 kWh 60°C pamut teljes töltet, 0.6
kWh 60°C pamut részleges töltet, és 0.42 kWh 40°C pamut
részleges töltet esetén

- Energiafogyasztás kikapcsolt illetve készenléti üzemmódban
(súlyozott értékek): 0.12 W / 0.43 W

- Centrifuga-hatékonysági osztály: A

- A Pamut 60°C + EcoPerfect és a Pamut 40°C + EcoPerfect
programok a sztenderd mosási programok, amelyekre az
energiacímke illetve a műszaki adatlap hivatkozik, mert ezek
azok a programok, amelyekkel az átlagosan szennyezett
pamut anyagokat a lehető leginkább energia- és vízhatékony
módon lehet tisztítani. A valódi hőmérsékletértékek a
program lefutása során változhatnak, a mosási idő hosszabbá
válhat, így csökkentve az energiafogyasztást. Az "A" mosási
hatékonyság minden esetben garantált.

- Program lefutásának ideje: 275 perc 60°C pamut teljes töltet,
270 perc 60°C pamut részleges töltet és 270 perc 40°C pamut
részleges töltet esetén

- Bekapcsolva-hagyva időtartam: 15 perc

- 32 cm átmérőjű, ezüst-sötétszürke, 180°-ban nyíló ajtó

- Hangszigetelés alul is
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- 85 cm-es pult alá csúsztatható

- Méretek (magasság x szélesség x mélység): 85 x 60 x 59 cm
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