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WDU28540EU
Mosó-szárító automata

Mosó-szárítógép AutoDry technológiával:
pontos mosási és szárítási eredmények
minden típusú textilhez. Akár 6 kg-ig
egyetlen töltéssel.
● Mosás és szárítás akár 6 kg-ig, mosás akár 10 kg-ig.
● AutoDry: gyengéd szárítás az Ön által kívánt szárítási fokig.
● Finom és hatékony mosás a páratlan vízeloszlatásnak, valamint

az egyedülálló dobszerkezetnek köszönhetően.
● EcoSilence Drive™: extrém energiahatékonyság, csöndes

működés valamint hosszú élettartam jellemzi a motort.
● Extra kényelmes használat a DirectSelect kijelzővel és a világító

vezérlőtárcsával, a könnyű programválasztáshoz.

Műszaki adatok
Kiviteli forma :  Szabadonálló készülék
Levehető munkalap :  Nem
Ajtónyitás iránya :  Bal
Csatlakozókábel hossza (cm) :  210
Magasság munkalappal (mm) :  850
A készülék méretei (mm) :  848 x 598 x 620
Nettó súly (kg) :  83,1
Dob űrtartalma (l) :  70
EAN-kód :  4242005053346
Teljesítményigény (W) :  2050
Biztosíték :  10
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50
Engedélyező okirat :  CE, VDE
Energiafogyasztás (egy teljes ruhafeltöltés mosására és
szárítására) (kWh) :  6,82
Energiafogyasztás (egy teljes ruhafeltöltés mosására) (kWh) :

 1,22
Vízfogyasztás (egy teljes ruhafeltöltés mosására és szárítására)
(l) :  125
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- Wash&Dry 10/6kg

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiacímke: A / A

- Energiafogyasztás (mosás+szárítás): 6.82 kWh, vízfelhasználás
(mosás+szárítás): 125 l az energiacímke-szerinti programon

- Ruhamennyiség (pamut): 10 kg mosás - 6 kg szárítás

- Dobtérfogat: 70 l

- Megszakítás nélküli mosás-szárítás programtöltet: 6 kg

- Centrifuga-fordulatszám: 1400-400 fordulat/perc

- Zajszint mosásra: 47 dB

- Zajszint centrifugára: 71 dB

- Zajszint: 61 dB (re 1 pW)

Programok

- Standard mosási programok: pamut, kímélő mosás, finom/
selyem, gyapjú/kézimosás

- Speciális mosási programok: allergia plus, tolltöltetű
anyagok, dobtisztító program emlékeztetővel, extra rövid 15',
ingek/blúzok, mix, MyTime, sportruházat/fitness, öblítés/
centrifugálás/leeresztés

- A legáltalánosabb programok használhatóak csak mosó- vagy
szárítási programként vagy összekapcsolva mosó-szárító
programként

- Standard szárítási programok: pamut, kímélő

- Speciális szárítási programok: felfrissítés, MyTime, Wash &
Dry 60'

További opciók

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

- Opciók mosáshoz: öblítő plusz, vasaláskönnyítés, EcoPerfect,
HygieneCare, gyerekzár, memória, halkabb mosás,
SpeedPerfect, előmosás, Aqua plus

- Opciók szárításhoz: vasalásszáraz, EcoPerfect, éjszakai/halk
szárítás, csak szárítás, speed, szekrényszáraz, szekrényszáraz
+, mosás + szárítás

- Opcionális szárítás szinte mindegyik mosóprogramhoz

- Időzített programok, automatikus szárítás funkció

Biztonság és kényelem

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

- Kivételes kényelem, hála az ergonomikusan döntött
kezelőfelületnek

- AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer

- EcoSilence Drive: a legenergiahatékonyabb és legcsöndesebb
motortechnika

- Teljesen elektronikus, fém vezérlőtárcsa a mosási- és speciális
programokhoz

- Nagy, LED-es érintőkijelző a programfutás,
hőmérsékletkiválasztás, centrifugafordulatszám, hátralévő
idő, a 24 órás időzítés valamint a töltetajánlás és fogyasztási
adatok kijelzésére.

- Vario-dobrendszer: kímélőbb vagy intenzívebb mosás

- Belső dobvilágítás: LED

- 32cm átmérőjű 130°-ban nyitható betöltőablak

- ActiveWater™Plus: víztakarékos mosás vezérlés

- Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítettebb
dobmozgások

- Hangszigetelés alul is

- Zajszigetelés további zaj-elnyelő anyagokkal

- Túlhabzás figyelés

- Dobkiegyensúlyozás

- Hangjelzés a program végén

- SelfCleaning Condenser - öntisztító kondenzátor

- Gyermekzár

- Üveg betöltőablak

- Ajtónyitás iránya: balra nyíló

- 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: 62,0 cm

- Készülék mélysége, ajtóval: 65,4 cm

- Készülék mélysége, nyitott ajtóval: 114,2 cm

- * Kérjük olvassa el a garancia részleteit a honlapon: https://
www.bosch-home.com/hu
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