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WKD28541EU
Wash & Dry
Maşină de spălat rufe cu
uscător, complet încorporabilă

Mașina încorporabilă de spălat rufe cu
uscator, cu sistem AutoDry pentru uscarea
delicată și eficientă a hainelor tale exact
așa cum dorești.
● AutoDry: uscare delicată a ţesăturilor cu ajutorul senzorilor de

umiditate ce determină cu exactitate gradul de uscare necesar.
● ActiveWater™:senzor de presiune care detectează incarcarea

la jumătate și reduce consumul de apă
● Capacitate de spălare de până la 7 kg și uscare de până la 4 kg.
● Program Super15`: spălare, clătire, centrifugare în doar 15

minute pentru o cantitate de până la 2kg de rufe.
● Night-Wash: program de spălare pentru un nivel de zgomot cât

mai redus.

Date tehnice
Forma constructiva :  Independent
Capac superior detasabil :  Nu
Deschidere usa :  Stanga
Lungime cablu de alimentare (cm) :  220
Inaltime cu capac superior (mm) :  820
Dimensiuni aparat (mm) :  820 x 595 x 584
Greutate netă (kg) :  82,760
Volum tambur (l) :  52
Cod EAN :  4242002876856
Putere instalata (W) :  2300
Amperaj (A) :  10
Tensiune (V) :  220-240
Frecventa (Hz) :  50
Certificate de autorizare :  CE, Eurasian, VDE
Consum de energie (spalare si uscare pentru o incarcatura
completa de rufe) (kWh) :  5,40
Consum de energie (numai spalare) (kWh) :  1,35
Consum de apa (spalare si uscare pentru o incarcatura completa
de rufe) (l) :  90
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DETALII GENERALE

- Clasă de eficienţă energetică pentru spălare + uscare: B pe o
scară a clasei de eficiență energetică de la A la G

- Consum de energie / apă pentru spălare şi uscare (program
standard): energie 5.4 kwh; apă 90 l

- Capacitate: 7 kg spălare / 4 kg uscare

- Volum tambur: 52 l

- Program automat de spălare şi uscare (4 kg) într-un singur
ciclu

- Centrifugare: 1400 - 600 rot/min

- Nivel de zgomot la spălare (dB): 57

- Nivel de zgomot la centrifugare (dB): 74

PROGRAME

- Programe speciale: Extra Clătire / Apretare, Night Wash,
Mixt, Rapid 15', Clătire/Centrifugare, Evacuare/Centrifugare,
AllergiePlus, Lână - spălare manuală

- Programe speciale uscare: Ciclu pentru îndepărtare scame

OPŢIUNI

- Taste: Start, Selecţie centrifugare, Setare, Opţiuni, Selectare
timp uscare, Temperatură și Programare pornire (24 h)

CONFORT ŞI SIGURANŢĂ

- AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor

- Afişaj de dimensiuni mari cu afişare bară progres program,
temperatură, centrifugare, afişare timp rămas si programare
terminare program (24 h), afişare setări uscare

- Selector cu control electronic pentru toate progamele de
spălare

- Control electronic al umidităţii, Programe temporizate

- Sistem AquaTronic - pentru spălare eficientă

- ActiveWater™: detectarea automată a cantităţii de rufe

- Detectarea spumei reziduale

- Control electronic al balansului

- Semnalizare acustică la terminarea programului

- Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor

- Hublou de sticlă

- Hublou cu deschidere laterală pe stânga

- Hublou cu cârlig de blocare metalic

- Hublou cu sistem de blocare magnetic

DETALII TEHNICE

- Înălţimea bazei ajustabile: 16.5 cm

- Adâncimea bazei ajustabile: 6.5 cm

- Dimensiuni (Î x L x A): 82 x 59.5 x 58.4 cm

- Posibilitate de ajustare a picioruselor din spate

- Complet încorporabilă

- * Vă rugăm să consultați termenii de garanție pe "<
www.bosch-home.ro >".

2/3



Serie | 6 Masini de spalat rufe cu uscator

WKD28541EU
Wash & Dry
Maşină de spălat rufe cu uscător, complet
încorporabilă

3/3


