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Bosch - Bosch WAN2823BSN - Frontbetjente vaskemaskine

8 kg vaskemaskine med EcoSilence Drive kulfri motor: vasker stille med en
kvalitet, du kan stole på.

• Et rent resultat på blot 30 minutter
Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er
mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din vaskemaskine
og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-
vaskemaskine - også når den centrifugerer.

• Justerer automatisk vandforbruget, så det passer perfekt til
mængden af vasketøj
Forsøger du også at spare mere på vandet? Så er Bosch og du på
samme bølgelængde. ActiveWater Plus-teknologien sikrer helt rent tøj
uden vandspild ved at justere vandforbruget automatisk, så det passer
perfekt til mængden af vasketøj. De integrerede sensorer kan fornemme
mængden af vasketøj og justerer automatisk vandforbruget, så det
passer perfekt til både mængde og materialer. Det giver dig helt rent tøj
uden vandspild. Det er godt for både pengepungen og miljøet.

• Hård mod bakterier, men skånsom over for følsom hud
Når tøjet ikke vaskes ordentligt, kan det efterlade allergener, der kan
irritere følsomme næser og sensitiv hud. Det er derfor, Bosch har udviklet AllergyPlus. AllergyPlus-programmet vasker ved højere
temperaturer i længere tid og giver tøjet en ekstra skyllecyklus, så så mange allergener som muligt fjernes grundigt og effektivt. Hvad
betyder det så for dig? At din tøj indeholdder mindre pollen, færre dyrehår og færre støvmider, der kan irritere følsomme næser og sensitiv
hud.

• AntiVibration-design: stabiliserer din vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer
Det innovative AntiVibration-design på siderne af din vaskemaskine er mere end bare en fryd for øjet. Det stabiliserer også din
vaskemaskine og reducerer forstyrrende vibrationer, som giver dig en stille Bosch-vaskemaskine - også når den centrifugerer.

• EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor
EcoSilence Drive - En stille og kraftig kulfri motor, der er specielt udviklet af Bosch. Det giver til gengæld et lavere energiforbrug, mindre støj
og en vaskemaskine, der holder længere.

• Har du glemt en sok i bunden af vasketøjskurven igen - Det er ikke længere noget problem
Vi kender alle sammen den irriterende følelse af at finde en snavset T-shirt eller sok på gulvet eller det sidste vaskestykke i bunden af
kurven, efter at man allerede har startet vaskemaskinen. Med Reload-funktionen er det nemt at tilføje eller fjerne tøj fra vaskemaskinen,
efter at vaskeprogrammet er startet. Du skal blot sætte programmet på pause, åbne døren og tilføje eller fjerne det tøj, du har brug for. Når
det er ordnet, skal du bare lukke døren igen og trykke på "Start", og så fortsætter vaskeprogrammet automatisk. Det vil ikke være muligt at
tilføje eller fjerne tøj fra vaskemaskinen, hvis vandtemperaturen overstiger 50 °C, eller hvis vandniveauet er for højt.

• TouchControl betjening for let betjening
Vaskemaskinen er meget brugervenlig med TouchControl-knapper og elektronisk panel.
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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)) 74747474

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

VægtVægtVægtVægt 68,951 kg68,951 kg68,951 kg68,951 kg

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

FormfaktorFormfaktorFormfaktorFormfaktor Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)Fritstående (kan integreres)

TypeTypeTypeType LED-displayLED-displayLED-displayLED-display

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype BerøringsfølsomBerøringsfølsomBerøringsfølsomBerøringsfølsom

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

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,92 kWt0,92 kWt0,92 kWt0,92 kWt

Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin)Støjniveau (spin) 74 dB(A)74 dB(A)74 dB(A)74 dB(A)

YderfarveYderfarveYderfarveYderfarve HvidHvidHvidHvid

VaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimeringVaskeoptimering ActiveWater Plus, lastsansendeActiveWater Plus, lastsansendeActiveWater Plus, lastsansendeActiveWater Plus, lastsansende

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 Forvask, koldvask, bomuld, delikate/silke, let vedligeholdelForvask, koldvask, bomuld, delikate/silke, let vedligeholdelForvask, koldvask, bomuld, delikate/silke, let vedligeholdelForvask, koldvask, bomuld, delikate/silke, let vedligeholdel

VasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitetVasketromlekapacitet 55 liter55 liter55 liter55 liter

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

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse ColdColdColdCold

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Program slut, indikator for resterende tid, lukket dør indikProgram slut, indikator for resterende tid, lukket dør indikProgram slut, indikator for resterende tid, lukket dør indikProgram slut, indikator for resterende tid, lukket dør indik

DørhængselDørhængselDørhængselDørhængsel VenstreVenstreVenstreVenstre


