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Serie | 8 Wasautomaten

WIS28441EU
Wasmachine, volledig
integreerbaar

Volledig integreerbare wasmachine,
bijzonder stil en met een groot display.
● Geluidsniveau 46dB/Geluid centrifugeren dB: 64 dB: wast en

centrifugeert bijzonder stil.
● Starttijd uitstel en resttijdindicatie wordt weegegeven op een

groot LED display.
● ActiveWater™: stemt het watergebruik af op de hoeveelheid

wasgoed en bespaart zo water en kosten én is beter voor het
milieu.

● AquaStop: 100% bescherming tegen waterschade, Bosch
garandeert dit een wasmachineleven lang.

Technische Data
Uitvoering :  Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :  820
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) :  818 x 596 x 574
Nettogewicht (kg) :  76,0
Aansluitwaarde (W) :  2300
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  225
Wasprestatieklasse :  A
Deurscharnier :  Links
Verrijdbaar :  Nee
EAN-code :  4242002799759
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :  7,0
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  A+
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 220
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :  0,13
Stroomverbruik in de sluimerstand - NEW (2010/30/EC) :  2,95
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 11000
Droogresultaat :  B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) :

 1370
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  135
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale
belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  165
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  160
Geluidsemissie wassen (dB) :  46
Geluidsemissie centrifugeren (dB) :  64
Type installatie :  Volledig geïntegreerd
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WIS28441EU
Wasmachine, volledig integreerbaar

Volledig integreerbare wasmachine,
bijzonder stil en met een groot display.

Algemeen:

- Vulgewicht: 1 - 7 kg

- Energieklasse: A+

- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 54 %)

- Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:

- Groot symbooldisplay voor programmaverloopindicatie,
temperatuur, eindtijd, toerentalkeuze en resttijd

- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare
waterbeveiliging met levenslange garantie

- Schuimherkenning: detecteert overdosering

- Signaal bij einde van het programma

- Druktoetsen: start/pauze, Voorwas, licht strijken,
Temperatuurkeuze, Toerentalkeuze, Eindtijdkeuze

- Volledig elektronisch en sensorgestuurd

- Ja

- Ja

- Ja

Technische Informatie:

- Energieverbruik 220 kWh per jaar, gebaseerd op 220
standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

- Waterverbruik 11000 liter per jaar, gebaseerd op 220
standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

- Geluidsniveau wassen : 46 dB(A)

- Geluidsniveau centrifugeren: 64 dB(A)

- Volume van trommel: 55 l

- Draairichting meubeldeur verwisselbaar

- Volledig integreerbaar

- 30 cm vulopening Wit met 130° te openen deur

- Afmetingen (hxbxd): 81,8 cm x 59,6 cm x 57,4 cm

- Bijvulfunctie: Iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen
tijdens het programma.
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