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Was-droogcombinatie

De was-droogcombinatie met
AirCondensation Technology en Refresher:
bespaart zelfs water bij het drogen en frist
uw wasgoed op.
● AirCondensation Technology: realiseert een grote

waterbesparing door zeer efficiënt te drogen met behulp van
lucht condensatie.

● Refresher: voor kreukvrij en fris wasgoed.
● EcoSilence Drive™: extreem stil, duurzaam en zuinig

wassen dankzij de koolborstelloze motor, inclusief 10 jaar
motorgarantie.

● Hygiene: Wasprogramma met hete lucht voor een hygiënische
verzorging van het wasgoed.

● AutoDry: droogt nooit langer dan noodzakelijk voor een
optimale bescherming van uw kleding.

Technische Data
Uitvoering :  Vrijstaand
Afneembaar bovenblad :  Nee
Deurscharnier :  Links
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  210
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :  850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) :  848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg) :  84,0
Trommelinhoud (l) :  56
EAN-code :  4242002822204
Aansluitwaarde (W) :  2200
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE, VDE
Energieverbuik (wassen en drogen volle belading) (kWh) :  4,76
Energieverbruik (alleen wassen) (kWh) :  0,70
Waterverbruik wassen en drogen bij maximale belading (l) :  57

'!2E20AC-icccae!
Optionele accessoires
WMZ20490 : Voetstuk met onderlade
WMZ2200 : Onderbouwset
WMZ2380 : AquaStop verlengslang
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De was-droogcombinatie met
AirCondensation Technology en Refresher:
bespaart zelfs water bij het drogen en frist
uw wasgoed op.

Algemeen:

- Capaciteit: 7 kg wassen - 4 kg drogen

- Label: A / A

- Centrifugetoerental (omw./min): 1400 - 400

Comfort / Zekerheid:

- Extra groot display voor programma verloop, temperatuur,
centrifugesnelheid, resttijd en 24 u eindtijd uitstel,
kinderbeveiliging

- Non-stop wassen en drogen programma 4 kg

- Beladingsadvies

- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare
waterbeveiliging met levenslange garantie

- Lucht condensatie technologie: geen waterverbruik tijdens
drogen

- VarioSoft trommel: uiterst voorzichtig of uiterst intensief
wassen

- Zelfreinigende condensor: behoud van energieklasse

- 2 Elektronische droogprogramma's, tijdgestuurd
droogprogramma

- Speciale programma's: Spoelen, Trommel reinigen, Mix, Zijde,
Extra snel 15', Pompen / Centrifugeren, Allergie+, Opfrissen,
Hygiënische lage temperatuur, Wol/handwas, Fijn/Zijde

- Speciale functie: voorzichtig drogen, Drogen

- Schuimherkenning: detecteert overdosering

- Kinderbeveiliging op de deur

- Signaal bij einde van het programma

- TouchControl toetsen incl. LED indicatie: Start/Bijvullen, extra
spoelen, licht strijken, Toerentalkeuze, Temperatuurkeuze,
droogtijd

- Comfortabele deurvergrendeling: eenvoudig te openen en te
sluiten

- Volledig elektronisch en sensorgestuurd

- Elektronisch onbalans-controlesysteem

- 3D Aquanoom-systeem

Technische specificaties:

- Energieverbruik wassen en drogen 4.76 kWh, waterverbruik
wassen en drogen 57 l in label-/normprogramma

- Geluidsniveau bij wassen: 48 dB

- Geluidsniveau bij centrifugeren: 74 dB

- Volume van trommel: 56 l

- Vuldeur met extra isolatieglas

- Linksdraaiende deur

- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte

- 32 cm vulopening met 180° te openen deur

- Afmetingen (hxbxd): 84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm
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