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Bosch - Bosch WAJ280A7SN - Frontbetjente vaskemaskine

   Energiklasse: D  Kapacitet (Kg): 7  Omdrejninger pr. min: 1400
Motortype: Kulfri 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A))Støjniveau ved centrifugering (dB(A)) 75757575

Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A))Støjniveau ved vask (dB(A)) 52525252

VægtVægtVægtVægt 68,147 kg68,147 kg68,147 kg68,147 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU, EN 60456

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor FritståendeFritståendeFritståendeFritstående

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder
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Teknisk information fortsat

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,8 kWt0,8 kWt0,8 kWt0,8 kWt

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 75 dB(A)75 dB(A)75 dB(A)75 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering ActiveWaterActiveWaterActiveWaterActiveWater

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Program ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autosProgram ending audible signal, TouchControl, 24-timers autos

VaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgrad Klasse AKlasse AKlasse AKlasse A

Særlige programmerSærlige programmerSærlige programmerSærlige programmer Skånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfect, mørkeSkånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfect, mørkeSkånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfect, mørkeSkånevask, bomuld, let vedligeholdelse, SpeedPerfect, mørke

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 55 liter55 liter55 liter55 liter

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 2,1 m2,1 m2,1 m2,1 m

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse ColdColdColdCold

DøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkelDøråbningsvinkel 180 grad(er)180 grad(er)180 grad(er)180 grad(er)

DøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameterDøråbningsdiameter 30 cm30 cm30 cm30 cm

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridtsProgram slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridtsProgram slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridtsProgram slut, indikator for resterende tid, vaskefremskridts

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med åben dør på 90 grader 95,6 cm ¦ Dybte uden dør 54,Dybde med åben dør på 90 grader 95,6 cm ¦ Dybte uden dør 54,Dybde med åben dør på 90 grader 95,6 cm ¦ Dybte uden dør 54,Dybde med åben dør på 90 grader 95,6 cm ¦ Dybte uden dør 54,

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Detaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrugDetaljer om energiforbrug 0,8 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,65 kWt - vask - delvi0,8 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,65 kWt - vask - delvi0,8 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,65 kWt - vask - delvi0,8 kWt - vask - fuld last - 60 °C ¦ 0,65 kWt - vask - delvi

Oplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtidOplysninger om programtid 210 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 210 min, - vask - delv210 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 210 min, - vask - delv210 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 210 min, - vask - delv210 min, - vask - fuld last - 60 °C ¦ 210 min, - vask - delv

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,12 W0,12 W0,12 W0,12 W

Standard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogramStandard vaskeprogram BomuldBomuldBomuldBomuld

LadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitetLadningskapacitet 7 kg7 kg7 kg7 kg

LydpakkeLydpakkeLydpakkeLydpakke EcoSilence DriveEcoSilence DriveEcoSilence DriveEcoSilence Drive

VibrationsreduktionVibrationsreduktionVibrationsreduktionVibrationsreduktion JaJaJaJa


