
WAT 286I7SN valkoinen € 1 289*

*Suositushinta

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
– Täyttömäärä: 7 kg
– Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
– Vuosittainen energiankulutus 122 kWh. Mittaus
perustuu 220 pesuun vakiopesuohjelmalla Puuvilla
60°C ja Puuvilla 40°C, täydellä koneella ja puolitäytöllä

– Suurin linkousnopeus: 1400 kierr/min
– EcoSilence Drive: energiatehokas ja hiljainen
moottoriteknologia

– 10 vuoden moottoritakuu

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
– i-DOS: nestemäisen pesuaineen automaattinen
annostelu

– Erikoisohjelmat: Vedenpoisto, Tummat tekstiilit,
Paidat, Sport, Mix, Huuhtelu/linkous, Automaattinen
hellävarainen, Allergia+, Superpika 15 min / 30 min,
Villa/Käsinpesu, Hienopesu/Silkki

– Uudelleentäyttötoiminnon ansiosta voit lisätä pyykkiä
vielä pesuohjelman alkamisen jälkeen.

– VarioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-ajan
optimointi

Muotoilu ja käyttömukavuus
– Suuri LED-kosketusnäyttö näyttää valitun ohjelman
yksityiskohtaiset tiedot sekä täyttösuosituksen ja
kulutusarvion.

– TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko,
Rypistymissuoja, EcoPerfect, SpeedPerfect, Esipesu,
Ajastin, Lämpötila, Linkousnopeus/Huuhtelun pysäytys

– DrumClean: rummun puhdistusohjelma
muistutustoiminnolla

– AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön,
käyntiääni on hiljaisempi

– VarioDrum: hellävarainen ja tehokas rumpu

Tekniikka
– ActiveWater™Plus – mukauttaa vedenkäytön
automaattisesti
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Turvallisuus
– Elektroninen lapsilukitus luukulle

Lisävarusteet
WMZ 20490 Korotus vetolaatikolla pyykinpesukoneille € 238
WMZ 2380 Pyykinpesukoneen vedenottoletku 2,5 m € 34

EAN-koodi
4242002877747

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A+++
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY): 7.0
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW): 51
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW): 74
Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC): 1384
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 848 x 598 x 590
Liitännän arvo (W): 2300
Virtajohdon pituus (cm): 160
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Luotu: 2018-05-23

Piktogrammit

Energiatehokkuusluokka A+++
EU:n energiamerkintä antaa standardisoitua
ja vertailukelpoista tietoa kodinkoneiden
energian- ja vedenkulutuksesta.

Älykäs i-Dos‑automaattiannostelu
Ei enää epätarkkaa annostelua käsin: Älykäs
i-Dos‑automaattiannostelu annostelee
nestemäistä pesuainetta ja huuhteluainetta
tarkasti ja automaattisesti. Sinun tarvitsee
kuin täyttää lokero, ja pesuaine riittää
keskimäärin 20 pesukertaan. Koneen
älykkäät sensorit tunnistavat pyykin määrän,
kangastyypin ja likaisuuden.
Annostelujärjestelmän pumput syöttävät
sopivan määrän pesuainetta millilitran
tarkkuudella. Pyykkisi puhdistuvat
optimaalisen puhtaiksi hellävaraisesti. Se on
hellävarainen myös ympäristölle: Tarkka
annostelu säästää vuodessa jopa 7062 litraa
vettä* ja paljon nestemäistä pesuainetta. (*
Mahdollinen kustannussäästö keskim. 220
pesukertaa/vuosi, lähde: wfk, Institute for
Applied Research, testausraportti WL 5132/
10. Tulokset voivat vaihdella.)

VarioPerfectTM
VarioPerfectTM-toiminnon täydellinen
ohjelmavalikoima takaa parhaat
pesutulokset kaikkien kankaiden ja
täyttömäärien kohdalla. VarioPerfectTM-
toiminnon ansiosta voit valita lähes kaikissa
ohjelmissa SpeedPerfect- ja EcoPerfect-
toiminnot, jolloin ohjelma säästää aikaa ja
energiaa. Näin säästät jopa 65 % aikaa tai
jopa 50 % energiaa.

ActiveWater Plus
Kaksi sensoria ja erityinen pesurumpu
tekevät Bosch pyykinpesukoneista
vedensäästön ehdottomia mestareita.
Virtaussensori ja vedenkorkeussensori
varmistavat yhdessä, että vettä käytetään
vain tarpeellinen määrä – kankaan tyypin ja
pyykkimäärän mukaan. Kutsumme tätä
portaattomaksi määräautomatiikaksi.
Samaan aikaan vesi ja pesuaine leviävät
tasaisesti Vario-rumpuun ja jokainen pisara
käytetään tehokkaasti.
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